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Verdeling bezoekende basisscholen Amsterdam

Centrum 1011-1018

Noord 1020-1039

Oost 1086-1099 + 1019

Zuid 1070-1083

West 1040-1059

Nieuw-West 1060-1069

aantal voorstellingen  / activiteiten uitleg bezoekers 

255 voorstellingen totaal aantal bezoekers vrije voorstellingen  (ex buurtgericht) 26.394 

9 buurtgerichte activiteiten totaal aantal bezoekers buurtgerichte activiteiten 909 

72 schoolvoorstellingen PO totaal aantal leerlingen Krakeling & School  13042 

- publiek en school  totaal aantal vrije bezoekers Krakeling & School 178 

19 besloten voorstellingen VO totaal aantal leerlingen educatieve inhuur 2880 
355 Activiteiten TOTAAL BEZOEKERS 43.403 

43 commerciële verhuur totaal aantal bezoekers verhuur  4995 

8 
ingehuurde programmering (risico 
bij huurder) totaal aantal bezoekers ing. Programmering 910 

406 activiteiten incl. verhuur TOTAAL BEZOEKERS incl verhuur 49.308 

68 workshop / inleiding/ nagesprek totaal aantal leerlingen educatie VO 1464 

1264 Aantal lessen PO totaal aantal leerlingen PO (binnen schooltijd) 13042 

20 lessen VO verdiepend totaal leerlingen VO verdiepend 26 

94 
lessen buiten schooltijden PO 
verdiepend totaal aantal leerlingen verdiepend (buiten schooltijd) 630 

1852 activiteiten incl verhuur en lessen TOTAAL BEZOEKERS incl verhuur en deelnemers 64.470 

23%

6%

17%
22%

23%

7%

2%

Verdeling binnen Amsterdam 2018

centrum - 1000-1018

noord 1020-1039

oost 1019 + 1086-1099

zuid 1070-1083

west1040-1059

nieuw-west 1060-1069

zuidoost 1100-1109

76%

24%

0%

Amsterdam vs rest van NL 2018

amsterdam 1000-
1109

rest van nederland
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Jaarverslag - Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2018

3.1 TOELICHTING DOOR DE DIRECTIE

3.1.1  Subsidiëring

3.1.2. Resultaat boekjaar 2018

Het positieve resultaat over boekjaar 2018 bedraagt: € 799 

De totale baten en lasten zijn in vergelijking met de begroting als volgt samen te vatten:

Realisatie Begroting Afwijking

2018 2018 begroting

€ € €

Beheerlasten 453.633 421.106 32.527

Activiteitenlasten 1.412.026 1.211.904 200.122

1.865.659 1.633.010 232.649

Baten: opbrengsten en subsidies 1.866.458 1.650.825 215.633

Positief resultaat 799 17.815 -17.016

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 232.649 hoger. Dit is veroorzaakt door:

         

Verhoging van de lasten door:

Beheerlasten personeel € 17.645

Beheerlasten materieel: Algemene kosten 14.882

Activiteitenlasten Personeel: personele lasten algemeen 37.660

Activiteitenlasten Personeel: Personele lasten artiesten en groepen 150.276

Activiteitenlasten Materieel: Programmeringkosten 5.494

Activiteitenlasten Materieel: Inkopen horeca foyer De Krakeling 2.544

Activiteitenlasten Materieel: Publiciteitskosten 4.148

232.649

€ 232.649

€ 215.633  hoger. Deze afwijking is als volgt te specificeren:

Hoger:

Recette inkomsten € 13.541

Educatieve verhuur en scholenproject basisscholen 3.072

Horeca 12.185

Opbrengsten uit verhuur gebouw 6.846

Coproductiebijdrage en doorberekende kosten 25.245

Overige subsidies/bijdragen 165.865

226.754

Lager:

Sponsoring € 11.121

11.121

€ 215.633

De Stichting Jeugdtheater Amsterdam ontvangt in het kader van het Kunstenplan structurele subsidie van het AFK 

(Amsterdams Fonds voor de Kunst) voor de periode 2017-2020. 

In vergelijking met de begroting zijn de baten in 2018
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Toelichting resultaten directie

3.1.3 Toelichting uitgaven in het kader van het meerjarenonderhoudsplan

Volgens de MOP moet de stichting per jaar €59.178,- uitgeven. In 2018 is er echter €32.903 uitgeven. Het verschil hiertussen van €26.275 is 

toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening die in 2017 is opgesteld. De MOP zou in 2018 herzien moeten worden, gezien het feit dat er in 

2018 ernstige verzakkingen zijn geconstateerd en we op dit moment wachten op een herfunderingsplan van de eigenaar van het pand - All 

Monuments BV - is de herziening van de MOP uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over dit plan.

3.1.4  Extra (project) subsidies, coproducties en ondernemerschap

- De Krakeling heeft deelgenomen aan het Nationaal Theaterweekend 2018 en het verschil tussen de reguliere toegangsprijs en de 

reductieprijs is betaald middels een bijdrage van het Nationaal Theaterweekend.

- TF Jong: de jeugdeditie van het Nederlands Theater Festival werd ondersteund door het AFK middels een bijdrage aan het Nederlands 

Theaterfestival. Doormiddel van een coproductiebijdrage zijn de kosten van De Krakeling gedekt.

- Van toeschouwer naar speler: De Krakeling ontving een bijdrage van De Toneelmakerij en Danstheater AYA voor het gezamenlijk 

organiseren van Van toeschouwer naar speler.

- Pop Arts 2018: in april vond het Pop Arts Festival opnieuw plaats, georganiseerd door Stichting Pop Arts in De Krakeling, Theater Bellevue en 

De Brakke Grond. Ook hier zijn de kosten voor dit festival aan de stichting Pop arts gefactureerd. De Krakeling heeft haar kosten door kunnen 

facturen aan Pop Arts, maar heeft dit jaar ook een coproductiebijdrage moeten betalen aan Pop Arts. 

- Schoppen: Samen met BonteHond heeft De Krakeling de voorstelling Schoppen georganiseerd op de AMVJ voetbalvelden en hier een 

bijdrage voor ontvangen van het AMVJ fonds.

- Martin Luther King: Samen met Stip theaterproducties en Urban Myth heeft De Krakeling de voorstelling Martin Luther King gecoproduceerd. 

De Krakeling heeft hiervoor de fondsenwerving gedaan en in totaal €90.000,- ontvangen vanuit de innovatieregeling AFK. De Krakeling heeft 

de afrekening verzorgd met alle drie de partijen.

- Het Krakeling Festival: in oktober heeft De Krakeling voor het eerst een 10 daags internationaal jeugdtheaterfestival georganiseerd en 

hiervoor de fondsenwerving gedaan. De Krakeling heeft bijdragen ontvangen van: Stichting Erik en Hans, VSB fonds, Prins Bernhard 

Cultuurfonds NH, Stichting Vrienden van De Krakeling en Assitej NL.

- Programmering: voor de programmering van De Krakeling ontvangt de stichting een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten van €37.500,- in 

2018.

- Uitlenen expertise personeel: de programmeur van De Krakeling heeft in 2018 de jeugdprogrammering voor de OBA in Theater van het 

Woord verzorgd en de stichting heeft hiervoor een bijdrage ontvangen. De directeur/bestuurder verzorgde in 2018 het internationale 

bezoekersprogramma tijdens het Krakeling Festival hier heeft de stichting een bijdrage voor ontvangen. 

3.1.5 Organisatie

Per 1 oktober 2017 volgt de stichting de CAO van de Nederlandse Podia.

3.1.6 Verbouwing entree

In 2018 is er een crowdfundingsactie via voordekunst.nl georganiseerd om de gewenste verbouwing van de entree te realiseren. Voor deze 

verbouwing is via voordekunst en via de Rabobank totaal €27.899,- opgehaald. Vanwege de geconstateerde verzakkingen is deze verbouwing 

uitgesteld en zijn de donateurs op de hoogte gebracht. De situatie is uitgebreid beschreven in het bestuursverslag. Dit totaal bedrag is als 

verplichting voor de komende jaren opgenomen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

3.1.7 Hogere lasten

Beheerslasten personeel zijn hoger dan begroot door het aanstellen van een assistent boekhouder voor 1 jaar en de boekhoudster is per 1-1-

2018 voor 0,7 FTE in dienst gekomen i.p.v. 0,64 FTE.

De personele lasten zijn hoger dan begroot door dat de stichting meer reiskosten heeft vergoed en de oproepkrachten bij kassa, bar en 

zaaldiensten meer uren hebben gedraaid door het hogere aantal activiteiten (bijv door het Krakeling Festival).

De personele lasten artiesten en groepen zijn hoger door de toevoeging van het Krakeling Festival en Martin Luther King.

3.1.8 Hogere baten

De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot. Zowel de recette opbrengsten als de horeca opbrengsten zijn omhoog gegaan. De recette 

opbrengsten zijn hoger door een hoger aantal bezoekers.

Daarnaast zijn de doorberekende kosten en coproductiebijdragen hoger dan begroot. Zoals hierboven genoemd onder 3.1.4 heeft De Krakeling 

meerdere projecten gecoproduceerd en via haar partners bijdragen hiervoor ontvangen. 

De subsidies en andere bijdragen zijn een stuk hoger dan begroot, aangezien het Krakeling Festival en Martin Luther King niet begroot waren, 

maar hier wel veel fondsen voor geworven zijn.

De verhuur opbrengsten zijn ook hoger dan begroot, gezien het hoge aantal activiteiten hadden we de begroting voor de verhuur naar 

beneden bijgesteld. Toch is het gelukt om de verhuur op peil te houden.

3.1.9 Lagere baten

De sponsorinkomsten zijn lager dan begroot. In 2018 is er een start gemaakt met het werven van sponsors, via het opgestelde sponsorplan. 

Door de druk op de organisatie vanwege de twee grote projecten dit jaar: Martin Luther King en het Krakeling festival heeft de sponsoring 

geen prioriteit gehad.

3.1.10 Egalisatiereserve

In de meerjarenbegroting waarop de subsidie is bepaald is rekening gehouden met een egalisatiereserve om de resultaten over 4 jaar te 

egaliseren. In 2017 was dit bedrag volgens begroting €60.527.-. In 2018 is hier volgens oorspronkelijke begroting €6228,- van opgenomen. 

3.1.11 Reserveringen en bestemmingsfondsen

In 2017 heeft de stichting ervoor gekozen om een reservering voor het jubileumfestival aan te leggen van €50.000,-. Daarnaast is er €15.000,- 

gereserveerd voor de vernieuwing van de huisstijl. Na resultaat zijn deze reserveringen opgenomen.

3.1.12 Verdeling resultaat

Het positieve resultaat na opname reserveringen van €72.028,- is verdeeld over de algemene reserve en het bestemmingsfonds opleidingen. 

De Krakeling is blij te kunnen melden dat het eigen vermogen weer wat aangevuld is zodat de organisatie beter in kan spelen op toekomstige 

ontwikkelingen en een financieel stabielere basis heeft.

3.1.13 Toekomstige ontwikkelingen

In 2018 zijn bij de aanbesteding van een nieuwe entree een aantal gebreken aan het pand geconstateerd. Uit het daar op volgend onderzoek 

kwamen ernstige verzakkingen aan het licht. De eigenaar van het pand, All Monuments BV, Monumentenzorg, de aannemer en een 

constructiebedrijf zijn in overleg over hoe dit probleem het beste opgelost kan worden zonder het monumentale karakter van het pand aan te 

tasten. Het is inmiddels wel duidelijk dat het probleem ernstig is en een fundamentele aanpak vereist. Wij schatten in dat dit betekent dat De 

Krakeling voor een periode van minimaal een half jaar (maar wellicht langer) een alternatief onderkomen zal moeten betrekken. 

De gemeente Amsterdam en het AFK worden door ons nauwgezet op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Wellicht kunnen zij 

ondersteuning bieden bij het vinden van een (tijdelijke) alternatieve plek. Onze gezamenlijk belang is natuurlijk dat de stichting haar 

activiteiten kan blijven ontplooien en daarmee ook de subsidieverplichtingen nakomt.
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Amsterdam, 

Het bestuur

C.L. Blijleven

M.N. Lamers

3.1.3 Toelichting uitgaven in het kader van het meerjarenonderhoudsplan

Volgens de MOP moet de stichting per jaar €59.178,- uitgeven. In 2018 is er echter €32.903 uitgeven. Het verschil hiertussen van €26.275 is 

toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening die in 2017 is opgesteld. De MOP zou in 2018 herzien moeten worden, gezien het feit dat er in 

2018 ernstige verzakkingen zijn geconstateerd en we op dit moment wachten op een herfunderingsplan van de eigenaar van het pand - All 

Monuments BV - is de herziening van de MOP uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over dit plan.

3.1.4  Extra (project) subsidies, coproducties en ondernemerschap

- De Krakeling heeft deelgenomen aan het Nationaal Theaterweekend 2018 en het verschil tussen de reguliere toegangsprijs en de 

reductieprijs is betaald middels een bijdrage van het Nationaal Theaterweekend.

- TF Jong: de jeugdeditie van het Nederlands Theater Festival werd ondersteund door het AFK middels een bijdrage aan het Nederlands 

Theaterfestival. Doormiddel van een coproductiebijdrage zijn de kosten van De Krakeling gedekt.

- Van toeschouwer naar speler: De Krakeling ontving een bijdrage van De Toneelmakerij en Danstheater AYA voor het gezamenlijk 

organiseren van Van toeschouwer naar speler.

- Pop Arts 2018: in april vond het Pop Arts Festival opnieuw plaats, georganiseerd door Stichting Pop Arts in De Krakeling, Theater Bellevue en 

De Brakke Grond. Ook hier zijn de kosten voor dit festival aan de stichting Pop arts gefactureerd. De Krakeling heeft haar kosten door kunnen 

facturen aan Pop Arts, maar heeft dit jaar ook een coproductiebijdrage moeten betalen aan Pop Arts. 

- Schoppen: Samen met BonteHond heeft De Krakeling de voorstelling Schoppen georganiseerd op de AMVJ voetbalvelden en hier een 

bijdrage voor ontvangen van het AMVJ fonds.

- Martin Luther King: Samen met Stip theaterproducties en Urban Myth heeft De Krakeling de voorstelling Martin Luther King gecoproduceerd. 

De Krakeling heeft hiervoor de fondsenwerving gedaan en in totaal €90.000,- ontvangen vanuit de innovatieregeling AFK. De Krakeling heeft 

de afrekening verzorgd met alle drie de partijen.

- Het Krakeling Festival: in oktober heeft De Krakeling voor het eerst een 10 daags internationaal jeugdtheaterfestival georganiseerd en 

hiervoor de fondsenwerving gedaan. De Krakeling heeft bijdragen ontvangen van: Stichting Erik en Hans, VSB fonds, Prins Bernhard 

Cultuurfonds NH, Stichting Vrienden van De Krakeling en Assitej NL.

- Programmering: voor de programmering van De Krakeling ontvangt de stichting een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten van €37.500,- in 

2018.

- Uitlenen expertise personeel: de programmeur van De Krakeling heeft in 2018 de jeugdprogrammering voor de OBA in Theater van het 

Woord verzorgd en de stichting heeft hiervoor een bijdrage ontvangen. De directeur/bestuurder verzorgde in 2018 het internationale 

bezoekersprogramma tijdens het Krakeling Festival hier heeft de stichting een bijdrage voor ontvangen. 

3.1.5 Organisatie

Per 1 oktober 2017 volgt de stichting de CAO van de Nederlandse Podia.

3.1.6 Verbouwing entree

In 2018 is er een crowdfundingsactie via voordekunst.nl georganiseerd om de gewenste verbouwing van de entree te realiseren. Voor deze 

verbouwing is via voordekunst en via de Rabobank totaal €27.899,- opgehaald. Vanwege de geconstateerde verzakkingen is deze verbouwing 

uitgesteld en zijn de donateurs op de hoogte gebracht. De situatie is uitgebreid beschreven in het bestuursverslag. Dit totaal bedrag is als 

verplichting voor de komende jaren opgenomen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

3.1.7 Hogere lasten

Beheerslasten personeel zijn hoger dan begroot door het aanstellen van een assistent boekhouder voor 1 jaar en de boekhoudster is per 1-1-

2018 voor 0,7 FTE in dienst gekomen i.p.v. 0,64 FTE.

De personele lasten zijn hoger dan begroot door dat de stichting meer reiskosten heeft vergoed en de oproepkrachten bij kassa, bar en 

zaaldiensten meer uren hebben gedraaid door het hogere aantal activiteiten (bijv door het Krakeling Festival).

De personele lasten artiesten en groepen zijn hoger door de toevoeging van het Krakeling Festival en Martin Luther King.

3.1.8 Hogere baten

De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot. Zowel de recette opbrengsten als de horeca opbrengsten zijn omhoog gegaan. De recette 

opbrengsten zijn hoger door een hoger aantal bezoekers.

Daarnaast zijn de doorberekende kosten en coproductiebijdragen hoger dan begroot. Zoals hierboven genoemd onder 3.1.4 heeft De Krakeling 

meerdere projecten gecoproduceerd en via haar partners bijdragen hiervoor ontvangen. 

De subsidies en andere bijdragen zijn een stuk hoger dan begroot, aangezien het Krakeling Festival en Martin Luther King niet begroot waren, 

maar hier wel veel fondsen voor geworven zijn.

De verhuur opbrengsten zijn ook hoger dan begroot, gezien het hoge aantal activiteiten hadden we de begroting voor de verhuur naar 

beneden bijgesteld. Toch is het gelukt om de verhuur op peil te houden.

3.1.9 Lagere baten

De sponsorinkomsten zijn lager dan begroot. In 2018 is er een start gemaakt met het werven van sponsors, via het opgestelde sponsorplan. 

Door de druk op de organisatie vanwege de twee grote projecten dit jaar: Martin Luther King en het Krakeling festival heeft de sponsoring 

geen prioriteit gehad.

3.1.10 Egalisatiereserve

In de meerjarenbegroting waarop de subsidie is bepaald is rekening gehouden met een egalisatiereserve om de resultaten over 4 jaar te 

egaliseren. In 2017 was dit bedrag volgens begroting €60.527.-. In 2018 is hier volgens oorspronkelijke begroting €6228,- van opgenomen. 

3.1.11 Reserveringen en bestemmingsfondsen

In 2017 heeft de stichting ervoor gekozen om een reservering voor het jubileumfestival aan te leggen van €50.000,-. Daarnaast is er €15.000,- 

gereserveerd voor de vernieuwing van de huisstijl. Na resultaat zijn deze reserveringen opgenomen.

3.1.12 Verdeling resultaat

Het positieve resultaat na opname reserveringen van €72.028,- is verdeeld over de algemene reserve en het bestemmingsfonds opleidingen. 

De Krakeling is blij te kunnen melden dat het eigen vermogen weer wat aangevuld is zodat de organisatie beter in kan spelen op toekomstige 

ontwikkelingen en een financieel stabielere basis heeft.

3.1.13 Toekomstige ontwikkelingen

In 2018 zijn bij de aanbesteding van een nieuwe entree een aantal gebreken aan het pand geconstateerd. Uit het daar op volgend onderzoek 

kwamen ernstige verzakkingen aan het licht. De eigenaar van het pand, All Monuments BV, Monumentenzorg, de aannemer en een 

constructiebedrijf zijn in overleg over hoe dit probleem het beste opgelost kan worden zonder het monumentale karakter van het pand aan te 

tasten. Het is inmiddels wel duidelijk dat het probleem ernstig is en een fundamentele aanpak vereist. Wij schatten in dat dit betekent dat De 

Krakeling voor een periode van minimaal een half jaar (maar wellicht langer) een alternatief onderkomen zal moeten betrekken. 

De gemeente Amsterdam en het AFK worden door ons nauwgezet op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Wellicht kunnen zij 

ondersteuning bieden bij het vinden van een (tijdelijke) alternatieve plek. Onze gezamenlijk belang is natuurlijk dat de stichting haar 

activiteiten kan blijven ontplooien en daarmee ook de subsidieverplichtingen nakomt.
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3.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018 31 december 2017

€ €

Vaste Activa

I Materiële vaste activa 19.011 23.903

Vlottende Activa

I Voorraden 3.147 3.700

II Vorderingen 244.744 120.252

III Liquide middelen 363.233 358.421

Totaal Vlottende Activa 611.124 482.373

TOTAAL ACTIVA 630.135 506.276

PASSIVA 31 december 2018 31 december 2017

€ €

Eigen vermogen

I Algemene reserve 122.397 60.368

II Egalisatiereserve 54.299 60.527

III Bestemmingsreserve vernieuwing huisstijl 0 15.000

IV Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum festival 0 50.000

V Bestemmingsfonds opleidingen 15.243 5.243

Totaal Eigen Vermogen 191.939 191.138

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 108.248 81.973

Kortlopende schulden

Crediteuren 118.186 82.093

Belastingen en premies sociale verzekering 23.380 21.579

Vooruitontvangen bedragen 55.150 31.108

Overige schulden en overlopende passiva 133.232 98.385

Totaal kortlopende schulden 329.948 233.165

TOTAAL PASSIVA 630.135 506.276

current ratio                       1,85                      2,07 

solvabiliteit                       0,30                      0,38 

De current ratio betreft de verhouding tussen de vlottende activa en kortlopende schulden.

De solvabiliteit betreft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.
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3.3 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

€ € €

BATEN

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 334.088 308.362 325.384

Sponsorinkomsten 9.220 20.342 7.240

Overige inkomsten 94.932 91.860 92.579

Indirecte opbrengsten 102.091 70.000 87.758

Totaal opbrengsten 540.331 490.564 512.961

 

Subsidie AFK c.q. Gemeente Amsterdam 1.118.200 1.102.761 1.102.761

Overige subsidies/bijdragen

Structureel FPK 37.500 37.500 37.500

Incidenteel diversen 170.427 20.000 12.500

Bijdragen uit private middelen 0 0 0

Totaal Subsidies/Bijdragen 1.326.127 1.160.261 1.152.761

TOTAAL BATEN 1.866.458 1.650.825 1.665.722

LASTEN    

Beheerlasten personeel 127.341 109.696 106.763

Beheerlasten materieel 326.292 311.410 303.861

Totale beheerlasten 453.633 421.106 410.624

Activiteitenlasten personeel 1.306.074 1.118.137 1.005.783

Activiteitenlasten materieel 105.952 93.766 97.487

Totale activiteitenlasten 1.412.026 1.211.903 1.103.270

TOTAAL LASTEN 1.865.659 1.633.009 1.513.894

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 799 17.816 151.828

Rentebaten 0 0 0

Baten voorgaande jaren

EXPLOITATIERESULTAAT 799 17.816 151.829

 - mutatie bestemmingsreserve 40-jarig jubileum festival 50.000 -50.000

 - mutatie bestemmingsreserve vernieuwing huisstijl 15.000 -15.000

 - mutatie egalisatiereserve 6.228 -60.527

- toevoeging aan bestemmingsfonds opleidingen -10.000 0

TOEVOEGING AAN ALGEMENE RESERVE 62.027 26.302

Realisatie

2017

BegrotingRealisatie

20182018
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3.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.4.1 Activiteiten

Het doel van de Stichting is:

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 

1.       jeugd de gelegenheid te geven met een gevarieerd theateraanbod in aanraking te komen op diverse plaatsen

plaatsen in de stad

2.        een jong publiek, zowel binnen- als buitenschools de gelegenheid te geven verschillende theatervormen te

beleven en eventueel zelf te beoefenen en

3.        de kwaliteit van het jeugdtheater te stimuleren door:

         - het aanbod kritisch te volgen

         - een frequente afname te garanderen

         - een gedifferentieerd publiek te organiseren

         - goede randvoorwaarden te creëren in financiële en materiële zin voor de optredende gezelschappen en 

specifieke projecten te stimuleren, mogelijk te maken of zelf op te zetten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

3.4.2 Realisatie van de activiteiten

De activiteiten van de stichting hebben in het boekjaar 2018 het volgende omvat:

         - onderhandelen over de voorwaarden van bespeling van theaters in Amsterdam.

         - exploitatie van het jeugdtheater De Krakeling.

         - verhuur van het theater aan diverse groepen voor jeugdvoorstellingen, repetities e.d., 

alsmede verhuur aan overige (kunst)instellingen.

Het aantal gerealiseerde activiteiten is als volgt te specificeren:

2018 2017

De Krakeling

openbare voorstellingen 264 244

workshops ouder & kind 1

workshops / lessen VO 88 29

besloten schoolvoorstellingen VO en PO 91 67

lessen PO 1.358

verhuur 51

Totaal 1.852 341

* in voorgaande jaren zijn ook lessen PO gegeven en is het pand voor diverse activiteiten verhuurd. Om de aansluiting met het vorige

jaarverslag te behouden zijn deze cijfers voor 2017 niet aangepast. Voor 2018 zijn ze toegevoegd aan dit jaarverslag.

De creatieve, receptieve en algemene kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, zowel individueel als in groepsverband en 

zowel binnen als buiten het onderwijs, teneinde de creativiteit op allerlei gebied mogelijk te maken en begrip te bevorderen tussen diegenen die de 

verschillende facetten van artistieke uitingen voorstaan, beoefenen en leiden.
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3.4.3

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidieert de Stichting Jeugdtheater Amsterdam voor de periode 2017-2020

met een totaalbedrag van € 4.411.044,-

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Overige activa en passiva

Resultaatbepaling

Egalisatiereserve

Onderhoudsvoorziening

Opbrengsten

Kosten

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur.

Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, 

indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 

zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien 

zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies

Exploitatiesubsidies zijn subsidies die worden verkregen uit hoofde van bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd of 

voor exploitatietekorten in het algemeen. De exploitatiesubsidies worden opgenomen op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt 

in dat de exploitatiesubsidies ten gunste van de exploitatierekening komen in het jaar waarin de daarmee samenhangende bestedingen worden 

verwerkt of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het 

ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van het middelloon. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last 

in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Personeelsbeloningen

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, 

exclusief omzetbelasting.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO Nederlandse Podia 2017-2019 verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd 

zijn aan werknemers. 

Deze reserve dient ter egalisatie van de resultaten conform de meerjarenbegroting volgende kunstenplanperiode 2017-2020.

Aangezien er de laatste jaren minder is besteed dan gepland aan het meerjarenonderhoudssplan, is er gekozen om per 1 januari 2017 een 

voorziening aan te leggen. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2017 is onttrokken aan de algemene reserve, waarbij 1-op-1 aansluiting is 

gezocht met het bestaande meerjarenonderhoudsplan uit 2014. In 2018 is deze voorziening aangevuld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 

(Richtlijn voor de jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Meerjarige subsidie

Fonds Podiumkunsten

 Het Fonds Podiumkunsten heeft de Stichting Jeugdtheater Amsterdam een subsidie verleend van in totaal €75.000 voor de periode 2017-2018. De 

helft hiervan is toegekend aan 2018:  € 37.500,- 

AFK - Amsterdams Fonds voor de Kunst

 26



Jaarverslag - Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2018

3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

3.5.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten de kantoor- en technische inventarissen.

De mutaties in het boekjaar zijn in het volgende schema samengevat:

Verbouwing Installatie

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijs 2.374 9.853 € 59.839

Cumulatieve afschrijving -9.218 -35.936

   

Boekwaarde per 1-1-2018 2.374 635 23.903

Mutaties 2018

Investeringen 0 3.777 5.706

Afschrijvingen 2018 -40 -698 -10.598

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijs 2.374 13.630 65.545

Cumulatieve afschrijving -9.916 -46.534

Boekwaarde per 31-12-2018 2.374 3.714 19.011

Afschrijvingspercentage 20 10 20 - 33,3

 

3.5.2 Voorraden

€ €

Horeca voorraden 3.147 3.700

3.5.3 Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

€ €

Debiteuren 155.049 97.039

Omzetbelasting 15.052 3.147

Donaties 0

Overige vorderingen en overlopende activa 74.643 20.066

244.744 120.252

3.5.4 Liquide middelen

€ €

ABN AMRO Bank, rekeningen-courant 48.339 298.267

ABN AMRO Bank, ondernemersdeposito 288.361 38.361

ABN AMRO Bank, vriendenrekening 15.274 12.571

ING 1.229 1.409

Kas 6.066 7.387

Pinbetalingen/theaterbonnen 3.964 426

363.233 358.421

Per 31 december 2017 is een totaal van €1738 van oninbare posten  geconstateerd, er is ultimo 

van dat jaar een voorziening van €3000 voor oninbaarheid in mindering gebracht.

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

Het saldo van de vriendenrekening bij de ABN AMRO Bank beoogt een speciale doelstelling en is niet vrij beschikbaar voor de exploitatie.
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PASSIVA

3.5.5 Eigen vermogen

 I Algemene reserve

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 60.370 97.233

af: onderhoudsvoorziening 1 januari 2017 -63.165

Resultaat boekjaar 62.027 26.302

Stand per 31 december 122.397 60.370

II Egalisatiereserve

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 60.527 0

egalisatie resultaat boekjaar -6.228 60.527

Stand per 31 december 54.299 60.527

III Bestemmingsreserve vernieuwing huisstijl

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 15.000 0

besteding nieuwe huisstijl -15.000 15.000

Stand per 31 december 0 15.000

IV Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum festival

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 50.000 0

besteding 40-jarig jubileum festival -50.000 50.000

Stand per 31 december 0 50.000

 V Bestemmingsfonds ten behoeve van opleidingskosten

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 5.243 5.243

Resultaat boekjaar 10.000 0

Stand per 31 december 15.243 5.243

3.5.6. Onderhoudsvoorziening

2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 81.973 63.165

Dotatie 2018 volgens MOP 59.178 59.178

Besteding onderhoudskosten -32.903 -40.370

Stand per 31 december 108.248 81.973

3.5.7 Kortlopende schulden

 

Belastingen en premies sociale verzekering

€ €

Loonheffingen 23.641 21.445

Omzetbelasting

Pensioenfonds -261 134

23.380 21.579

31-12-2018

Dit bestemmingsfonds wordt besteed aan opleiding van het personeel. 

31-12-2017
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Vooruitontvangen bedragen

€ €

Crowdfunding Deuropen 27.899

Debiteuren (weborders) 4.145

Recettes e.a. 27.251 26.963
55.150 31.108

Overige schulden en overlopende passiva

€ €

Activiteitenlasten 65.426 41.120

Vakantietoeslag 24.353 22.728

Salarissen personeel 5.718 4.078

Vakantiedagen 15.965 10.293

Accountant 4.500 5.610

Stichting Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam 17.270 14.556

133.232 98.385

3.5.8 Overige financiële verplichtingen

De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor het pand met eigenaar All Monument BV voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2021, met  verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. De huurprijs bedraagt in 2018 € 150.981,- per jaar (inclusief vergoeding erfpacht). 

Per december 2016 is een leaseovereenkomst gesloten voor de huur van een copier. De looptijd is 48 maanden. De huurprijs bedraagt € 468,93 per 3 

maanden. 

31-12-2018

31-12-201731-12-2018

31-12-2017
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3.6 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

BATEN

3.6.1 Directe opbrengsten Begroting

€ € €

Publieksinkomsten

Recettesopbrengsten 251.903 238.362 263.861

Horeca 82.185 70.000 61.523

Sponsorinkomsten 9.220 20.342 7.240

Overige inkomsten

Educatieve verhuur & scholenproject basisscholen 94.932 91.860 92.579

Totaal directe opbrengsten 438.240 420.564 425.203

3.6.2 Indirecte opbrengsten Begroting

€ € €

Opbrengsten uit verhuur gebouw 61.846 55.000 50.893

Coproductie en doorberekende kosten 40.245 15.000 36.865

Totaal indirecte opbrensten 102.091 70.000 87.758

3.6.3 Subsidie AFK

Subsidie AFK 2018 cq Gemeente Amsterdam 2018 1.118.200 1.102.761 1.102.761

3.6.4 Overige bijdragen en donaties

Amsterdams Fondsvoor de Kunst 90.000 20.000

Fonds Podiumkunsten 37.500 37.500 37.500

Erik en Hans Stichting 15.748

Prins Bernard Cultuur fonds 5.000

VSB cultuurfonds 35.000 12.500

AMVJ 16.400

Stichting Vrienden van het Jeugdtheater 5.000

Assitej nl 2.850

Nationaal Theaterfonds 429

Totaal overige bijdragen en donaties 207.927 57.500 50.000

Realisatie

2017

2018

2018

Realisatie

2017

2018

RealisatieRealisatie

Fonds Podiumkunsten

2018

Voor de programmering van De Krakeling ontvangt de stichting een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten van 75.000,- voor de periode 2017-2018. 

Daarvan is ten gunste van de exploitatie 2018 € 37.500 geboekt.
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LASTEN

Beheerlasten

3.6.5 Beheerlasten personeel Begroting

€ € €

Bestuurder 95.008 98.450 93.634

Zakelijk manager 46.484 46.297 44.063

Doorbelasting bestuurder aan activiteiten -70.746 -72.374 -68.848

Administratie 53.954 37.323 36.084

Ziekteverzuimverzekering en Arbodienst 2.641 0 1.830

Totaal beheerslasten personeel 127.341 109.696 106.763

naleving WNT (Wet Normering Topinkomens)

naam Kees Blijleven

werkgever Stichting Jeugdtheater Amsterdam / De Krakeling

functie Directeur Bestuurder

functietoewijzing Personeelslasten beheer en activiteiten

omvang dienstverband jan tm  dec 1,0 FTE jan tm dec 1,0FTE

dagen in dienst in 2018 365 dagen 365 dagen

bruto salaris € 68.688 67.421

vakantiegeld 5.495 5.446

pensioen 9.401 9.418

overige beloningen 1.217 1.199

Totaal beloning exclusief soc.lasten werkgever 84.801 83.484

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Realisatie

2018 2017

Realisatie

2018
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3.6.6 Beheerlasten materieel Begroting

€ € €

Huisvestingslasten

Huur zaal en souterrain 146.002 150.218 143.912

Erfpacht 7.069 7.210 7.069

Schoonmaak materiaal en vuilnisverwerking 1.819

Inrichting en onderhoud 9.881 510 1.661

Automatiseringskosten 16.724 12.750 22.227

Afschrijvingen software 6.746 7.548 6.232

Gas, licht, water 15.439 16.830 17.855

Buitenreclame 209 0 0

Kosten techniek 3.836

Diverse belastingen 2.107 2.244 4.310

Verzekeringen 8.465 7.987 8.447

218.297 205.297 211.713

Meerjarig Onderhouds Plan

Schoonmaken 25.502 28.560 28.592

Klein onderhoud

Kosten techniek 2.641 10.200 5.503

Afschrijving huisvesting 2.231 3.060 2.160

Groot onderhoud: normaal onderhoud installaties 2.529 5.610 4.115

32.903 47.430 40.370

Af: bestede onderhoudskosten t.l.v. Onderhoudsvoorziening -32.903 -47.430 -40.370

Bij: dotatie onderhoudsvoorziening 59.178 25.000 18.808

26.275 25.000 18.808

Huisvesting/materialen activiteiten 277.475 277.728 270.892

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.248 2.550 799

Telefoon/fax/internet 3.014 3.060 3.116

Accountantskosten 11.720 8.000 8.025

Advieskosten 7.006 3.060 5.259

Loonadministratie 3.974 3.060 3.668

Contributies en abonnementen 4.065 2.783 2.648

Representatie- en bestuurskosten 1.473 1.275 1.942

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 152 0 -229

Bankkosten en rente 4.933 3.773 4.048

Kopieerkosten en drukwerk 7.057 5.101 2.989

Overige kosten 4.175 1.020 702

48.817 33.682 32.967

Totaal Beheerlasten materieel 326.292 311.410 303.860

Totaal Beheerlasten 453.633 421.106 410.623

2018

Realisatie

2017

Realisatie

2018
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Activiteitenlasten

3.6.7 Activiteitenlasten personeel

Realisatie Begroting

€ € €

Bestuurder & zakelijk manager 70.746 64.540 68.848

Programmering 48.806 49.382 50.835

Educatie 72.425 61.181 58.420

Publiciteit 113.923 113.769 101.159

Bedrijfsleiding 50.904 52.918 48.781

Kassa 69.619 60.289 63.675

Technische Dienst 142.310 140.109 129.796

Losse medewerkers 41.655 35.088 33.177

Salariskosten activiteiten 610.388 577.276 554.691

Bijdrage reiskosten 10.748 4.182 7.163

Sejours 3.194 3.570 3.572

Scholing 1.974 4.080 4.479

vakantiedagen reservering 5.672 0 10.293

Overige personeelskosten 21.237 20.209 16.925

42.825 32.041 42.432

Doorbelasting personeel aan beheer resp. activiteitenlasten -3.354 -1.830

Ontvangen uitkeringen verzuimverzekering -2.881 -27.928

Personele lasten algemeen 646.978 609.317 567.365

Jeugdtheater de Krakeling

.  voorstellingen (264 resp. 244) 239.932 249.080 227.730

.  Projecten met extra subsidie: Martin Luther King 107.524 0 0

.  Projecten met extra subsidie: PopArts 22.812 13.000 32.632

.  Projecten met extra subsidie: Meespeelproject 1.731 15.000 22.121

.  Project 0 10.000 7.371

.  schoolvoorstellingen 125.312 149.000 127.585

.  Educatieve voorstellingen 9.600 13.260 10.750

.  workshops 11.512 24.480 9.312

. 40-jarig jubileum Festival 144.913 35.000

Randprogrammering 1.022

Personele lasten artiesten en groepen 663.336 508.820 438.523

Vrijval niet verschuldigde bedragen vorige jaren -4.240 0 -104

Totaal activiteitenlasten personeel 1.306.074 1.118.137 1.005.783

Ultimo 2018 waren op fulltime-basis 11 (2017 11,6) werknemers in vaste dienst.

Gemiddeld genomen was het aantal FTE over 2018 17,24 (vaste medewekers, oproepkrachten en vrijwilligers/stagiaires)

2018

(88 resp. 29 )

(72 resp. 67 )

( 19 resp. 7)

20172018

Realisatie

 33



Jaarverslag - Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2018

3.6.8 Activiteitenlasten materieel

Realisatie Begroting

€ € €

Programmeringskosten 6.126 10.000 15.241

Programmeringskosten schoolvoorstellingen 21.734 12.366 17.713

Speciale projecten 

Programmeringskosten 27.860 22.366 32.954

inkopen horeca foyer De Krakeling 39.683 37.128 36.613

afschrijving WMF espresso machine 1.621 1.632 1.620

Inkopen horeca foyer De Krakeling 41.304 38.760 38.233

Magazien / Jaarpublicatie 5.434 10.710 10.890

Advertenties 3.137 3.060 3.581

Website en ontwerpkosten 20.893 6.120 6.503

Uitmarkt 2.150 1.310 1.337

vakantie mailings/maandladder 1.282 1.510 317

Publiciteitsmateriaal 1.482 2.550 700

LMTS e.d. 756 510 795

Publiciteit speciale projecten 1.654 6.870 2.177

Publiciteitskosten 36.788 32.640 26.300

Totaal activiteitenlasten materieel 105.952 93.766 97.487

Totaal activiteitenlasten 1.412.027 1.211.903 1.103.270

20172018 2018

Realisatie
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3.7    KASSTROOMOVERZICHT

2018 2017

Exploitatieresultaat boekjaar € 799 € 151.829

Aanpassen voor afschrijvingen 10.598 10.012

Mutatie voorzieningen 26.275 18.808

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 37.672 180.649

Af- / toename vorderingen en voorraden -123.939 -17.729

Af- / toename overige kortlopende schulden 96.783 92.511

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 10.516 255.431

investeringen in materiële vaste activa -5.706 -8.288

Toename/Afname liquide middelen 4.810 247.143

Liquide middelen einde boekjaar 363.233 358.421

Liquide middelen begin boekjaar 358.421 111.279

Toename/Afname liquide middelen 4.812 247.142
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Verslag van de Raad van Toezicht 2018 
 
Het jaar 2018 was het tweede jaar van de Kunstenplanperiode 2017-2020 voor De Krakeling. 
Het door het Amsterdams Fonds voor de Kunst ondersteunde ondernemingsplan is het 
belangrijkste uitgangspunt voor het actuele functioneren van De Krakeling.  
 
De belangrijke ambitie van De Krakeling is om een inclusief, artistiek en maatschappelijk 
urgent programma te bieden om daarmee zoveel mogelijk verschillende Amsterdamse 
kinderen te bereiken, zowel via scholen als via bezoeken in de vrije tijd. Om dit te kunnen 
bereiken, is het nodig om de organisatie te blijven vernieuwen en verder te 
professionaliseren. Het steeds inclusiever maken van zowel de governance, het personeel 
en het programma geldt als topprioriteit.  
 
De raad van toezicht heeft geen ander doel dan het bestuur zo in te richten, te controleren 
en waar nodig bij te sturen dat de organisatie op doortastende en verantwoorde wijze deze 
ambities realiseert. Een zekere mate van verzakelijking van de omgang en formalisering van 
werkwijzen en afspraken volgt hieruit. De raad van toezicht hanteert daarbij de 
uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en evalueert deze code jaarlijks.  
 
Verantwoordelijkheden, taken en positie van de raad van toezicht 
De stichting kent statuten in overeenstemming met de Governance Code Cultuur. Op basis 
van de statutaire bepalingen kan een aantal verantwoordelijkheidsgebieden en taken van 
de raad van toezicht worden onderscheiden: 

 het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurders en op de 
algemene gang van zaken; 

 het functioneren als klankbord voor en het geven van advies aan de bestuurders; 

 het vervullen van de rol van werkgever ten opzichte van de bestuurders; 

 het regelen van de besturing van de instelling; 

 het afleggen van verantwoording. 
Anders dan bij veel andere raden van toezicht worden beleid en begroting door zowel het 
bestuur als door de raad van toezicht vastgesteld.  
 
De leden van de raad van toezicht verrichten hun werk onbezoldigd en ontvangen zo nodig 
uitsluitend een vergoeding voor reis- en parkeerkosten. 
 
Over het functioneren van de raad van toezicht bij het invullen van deze taken zal hieronder 
verslag worden gedaan 
 
Bijzonderheden 2018 
2018 was een bijzonder jaar in drie opzichten. Ten eerste was 2018 een jubileumjaar. De 
Krakeling bestaat 40 jaar en heeft in die jaren een onbetwiste positie veroverd als 
toonaangevend theater voor kinderen en jongeren, zowel binnen Amsterdam, als op 
nationaal en zelfs internationaal niveau. Ten tweede werd steeds meer manifest dat het 
gebouw van De Krakeling niet meer past. Tot slot bleek dit jaar dat voor de verdere 
professionalisering ook aanpassing van de bestuursstructuur noodzakelijk werd. We lichten 
de drie punten hieronder toe.  
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1. Jubileumjaar 
Elders in dit document rapporteert het bestuur over het jubileumjaar. De raad van toezicht 
heeft met bewondering gekeken naar het werk van bestuur en medewerkers in dit jaar. Dit 
jaar laat bij uitstek zien wat de instelling beoogt: een organisatie die naar buiten gericht is, 
die goed zichtbaar is en die met een aansprekend en professioneel team een breed en 
inclusief programma realiseert voor werkelijk alle Amsterdamse kinderen. We verwachten 
dat de bijzondere ervaringen van dit jaar, zoals het coproduceren van voorstellingen en de 
organisatie van een festival inspiratie bieden voor de volgende Kunstenplanronde.  
 
2. Huisvesting 
Naast de actuele problemen rondom het pand, waarvan het bestuur elders in dit document 
verslag doet, geldt ook de vraag of het huidige gebouw nog past bij de opgaven van deze 
tijd. De raad van toezicht baseert deze twijfel op de rapportages van het bestuur. De 
capaciteit is beperkt en de geroemde knusheid appelleert slechts aan een specifiek deel van 
het beoogde publiek. Een organisatie die inclusief en laagdrempelig wil zijn zou een meer 
eigentijdse en meer neutrale, open uitstraling moeten hebben met bijpassende 
ondersteunende faciliteiten. De raad van toezicht heeft het bestuur verzocht om - in nauwe 
afstemming met relevante stakeholders - alternatieve huisvesting in de toekomst te 
onderzoeken. 
 
3. Aanpassing besturing 
Het bestuur bestond de afgelopen zeventien jaar uit algemeen directeur-bestuurder Kees 
Blijleven. Enkele jaren geleden werd onder hem de positie van zakelijk manager ingevoerd 
om ervoor te zorgen dat de zakelijke kant van de organisatie meer aandacht zou krijgen. De 
Krakeling moest minder kwetsbaar worden. Die ingreep heeft goed uitgepakt. Als gevolg 
daarvan is een organische ontwikkeling op gang gekomen waarin de functie van Marleen 
Lamers als zakelijk manager geleidelijk in belang toenam. Steeds vaker moest de raad van 
toezicht voor vragen ook op haar een beroep doen. 
 
In 2018 liet de raad van toezicht daarom een onderzoek doen door de accountant om te 
bekijken hoe de formele verhoudingen zich verhouden tot de praktijk. De raad van toezicht 
wilde weten of er aanpassingen nodig waren of dat we in dezelfde constructie door konden 
werken. De accountant bracht de feitelijke taakverdeling in kaart en concludeerde dat beide 
functionarissen taken van strategisch belang uitvoerden. Daarop adviseerde hij om beide 
functionarissen aan de raad van toezicht te laten rapporteren.  
 
Per 1 januari 2019 vormen Kees Blijleven en Marleen Lamers daarom samen het bestuur. 
Kees Blijleven bekleedt de functie van artistiek directeur en Marleen Lamers die van zakelijk 
directeur. Op die manier krijgen zowel de inhoudelijke als de zakelijke uitdagingen 
voldoende aandacht op het juiste niveau en kan De Krakeling zich ook de komende jaren 
volop blijven ontwikkelen. In een nieuw bestuursreglement is de onderlinge taakverdeling 
en de werkwijze van dit dubbele bestuur vastgelegd. Ook krijgen zij beiden een nieuw 
functieprofiel. Daarbij volgt de raad van toezicht de richtlijnen voor directeuren die met de 
CAO samenhangen.  
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De samenstelling van de raad van toezicht 
In 2018 namen we afscheid van raadslid Michiel Schaap, die sinds 26-01-2011 als expert 
huisvesting verantwoordelijkheid heeft gedragen. De raad van toezicht is hem zeer 
dankbaar voor zijn inzet. Michiel Schaap zal als bijzonder (onbezoldigd) adviseur De 
Krakeling blijven ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken. Michiel Schaap werd 
opgevolgd door advocaat Ilaha Muhseni vanwege de behoefte van de raad van toezicht om 
expertise op het gebied van arbeidsrecht en personeelsbeleid in huis te halen.  
 
De samenstelling van het bestuur is ook gepubliceerd op de website van De Krakeling en dit 
overzicht wordt steeds geactualiseerd.  
 
Door de raad van toezicht vastgestelde expertisegebieden zijn altijd uitgangspunt voor de 
werving. Deze reflecteren de belangrijkste opgaven van de organisatie. De raad van 
toezicht stuurt strikt op een evenwichtige samenstelling (geslacht, leeftijd, achtergrond). 
 
Activiteiten raad van toezicht in 2018 
De reguliere monitoring van de voortgang vindt plaats op basis van directierapportages op 
kwartaalbasis aan de hand van de belangrijkste met de raad van toezicht afgesproken 
zakelijke en inhoudelijke doelen en daarbij horende criteria en streefcijfers. Deze worden 
besproken tijdens de vergaderingen.  
 
De raad van toezicht kwam in 2018 4 maal in vergadering bijeen. De directeur-bestuurder 
Kees Blijleven en zakelijk manager Marleen Lamers woonden de vergaderingen bij met 
uitzondering van de zelfevaluatie van de raad.  
 
Betrokkenheid buiten vergaderingen en voorstellingsbezoek 
Verschillende leden van de raad van toezicht bezochten voorstellingen en relevante interne 
bijeenkomsten. Dit met het doel om ook op basis van eigen ervaringen een indruk te 
vormen van het functioneren van de organisatie. Als gevolg van het onderzoek naar de 
bestuursstructuur vonden diverse extra bijeenkomsten plaats waarbij de raad van toezicht 
was vertegenwoordigd. Ook sprak de raad van toezicht voor de eerste keer met de nieuwe 
personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast vond frequent overleg plaats tussen de 
directeur-bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht. Dit met het doel om de 
vinger aan de pols te houden en om de vergaderingen van de raad van toezicht op de juiste 
manier voor te bereiden.  
 
Klankbordfunctie 
Gezien de omvang van de stichting werd ook dit jaar door het bestuur met regelmaat een 
beroep gedaan op de individuele expertises van de leden van de raad van toezicht. Daarbij 
stuurt de raad van toezicht op het bewaren van de vereiste balans tussen de formele  
toezichthoudende rol en betrokkenheid bij de operatie die volgt uit dit type klankborden. 
Uiteraard ligt het primaat bij het eerste.  
 
Functioneringsgesprekken 
Als gevolg van het lopende onderzoek van de accountant naar de bestuursstructuur heeft 
het jaarlijkse functioneringsgesprek pas plaatsgevonden in januari 2019. Er zijn gesprekken 
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gevoerd met beide bestuurders. Naar aanleiding van de gesprekken zijn tevens 
jaarafspraken voor 2019 opgesteld. Dit als opvolger van de zogenaamde 
‘prestatieafspraken’ uit 2018. Deze afspraken maken deel uit van de cyclus van 
functioneringsgesprekken en dienen als bijlage bij het verslag van de 
functioneringsgesprekken. Ze zijn bedoeld om de raad van toezicht in staat te stellen om 
haar toezichthoudende rol goed uit te kunnen voeren. Ook scheppen ze duidelijkheid naar 
de bestuurders omtrent de verwachtingen van de raad van toezicht voor 2019. 
 
Aldus opgemaakt namens de gehele raad van toezicht, 
 
Amsterdam, februari 2019 
Thomas van Dalen, voorzitter 




