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Bestuursverslag 2017 

Nu we, zoals gepland, niet meer de maandelijkse CLUB 100-serie in Zaal 100 organiseren 

en we na 2016 ook gestopt zijn met het jaarlijkse BrokkenBal, rond de Boekenweek in het 

Bimhuis, begonnen we het jaar 2017 met tien concerten minder. Concerten waarvoor we 

in het verleden - qua verkoop - geen inspanningen hoefden te verrichten. We zijn dan 

ook blij en trots te kunnen melden dat we met 45 concerten, waarvan 10 in grote zalen, 

ruim aan onze speelverplichting hebben voldaan. Het zwaartepunt van het jaar lag op de 

nieuwe grote productie Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met schrijver 

Dimitri Verhulst en een hybride ensemble van jazzmusici en klassiek strijktrio. Daarnaast 

zijn het nieuwe album Tales Without Words van Vanbinsbergen Playstation uitgebracht bij 

Challenge Records en de solo cd van Alan Purves op Brokken Records prachtige 

wapenfeiten.        

Kwantitatieve prestatieafspraken. Bezoekersaantallen. Regionale spreiding  
Het aantal producties en reprises was met 45 stuks in 2017 12,5% hoger dan begroot. 

Deze stijging kwam geheel voor rekening van het aantal grote zalen (10 voorstellingen 

ten opzichte van 5 begroot). In kleine zalen hebben we conform de begroting 35 maal 

gespeeld. De gerealiseerde publieksaantallen kwamen ruim 10% lager uit dan begroot: 

respectievelijk 6.726 en 7.500. Dit is te verklaren doordat we in de begroting uitgaan van 

jaarlijks 1 tot 3 grote festivals waarmee het bezoekersaantal soms met wel 2500 per 

speelbeurt wordt opgehoogd. In 2017 hebben we dergelijke festivals niet bespeeld. We 

hebben weliswaar minder bezoekers in totaal, maar gemiddeld iets meer bezoekers dan 

het voorgaande jaar. In 2016 hadden we 61 concerten, met een gemiddelde van 142 per 

concert. Dit jaar hadden we er 45, met een gemiddelde van 150. In 2015 hadden we 52 

concerten, met een gemiddelde van 140. We kunnen dus een heel kleine stijging 

constateren. 
De verdeling van de 45 activiteiten is als volgt: 44% buiten de Randstad, 24% in het 

buitenland (België) en 31% in de Randstad. Het percentage bezoekersaantallen loopt 

daarmee redelijk in de pas met respectievelijk 35%, 27% en 38%. 

Natuurlijk doen we ons best om in alle regio’s te spelen. Maar dat lukt soms gewoon niet. 

Den Haag blijft om onduidelijke redenen altijd heel lastig. En ook het noorden is lastig te 

bereiken. We hadden bijvoorbeeld heel graag met Godverdomse Dagen in Groningen 

gestaan. Maar Via Rudolphi kreeg het niet verkocht. Het lukte hen ook niet in de 

schouwburgen van Utrecht en Rotterdam. Ik heb toen zelf contact opgenomen met Frank 

van Berkel van LantarenVenster in Rotterdam en Guy van Hulst van TivoliVredenburg in 

Utrecht. En zo speelden we daar gelukkig alsnog wel. 



Acquisitie                                                                                                                                          
De boekingen in het Nederlandse theatercircuit worden door Via Rudolphi gedaan. Het 

grootste deel van de boekingen in 2017 heb ik zelf gedaan, ook de concerten in de 

Vlaamse theaters. Wat daarbij opviel was dat in België makkelijker hoge uitkoopsommen 

worden bedongen dan in Nederland. Helaas is het nog steeds niet gelukt een goede 

agency of boeker te vinden voor de jazzconcerten. Met name voor de internationale 

markt en de grote festivals blijft dat een issue. Een band als Vanbinsbergen Playstation 

blijkt niet zo eenvoudig te verkopen, ondanks alle lof die ons wordt toe bezongen. 

Programmeurs willen geen risico lopen. De tent moet vol zitten. Tegenwoordig moet er 

een vlag ‘succes verzekerd’ op staan. Kwantiteit lijkt het belangrijkste geworden. Dus 

willen programmeurs publiekstrekkers hebben. En dus blijft het op de festivals toch vaak 

bij dat handjevol bekende namen uit Nederland en grote internationale namen. 

Stakeholders                                                                                                                  
Over erkenning hebben we niets te klagen. We staan bij heel veel programmeurs, 

collega-musici en journalisten in een goed daglicht. De schrijvers met wie ik samenwerk 

zijn altijd erg onder de indruk van de bijzondere cohesie en willen altijd een reprise. Ook 

krijgen we geregeld enthousiaste reacties van medewerkers van de (particuliere) fondsen, 

zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van Godverdomse Dagen van Ellen Overweel van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds. We hebben warme contacten bij diverse instellingen zoals 

de HKU, het Bimhuis, Uitgeverij Rubinstein en de Vlaamse organisatie Behoud de 

Begeerte. Vermeldenswaard is de société Gavigniès die €5000,- ter beschikking heeft 

gesteld ten behoeve van ontwikkeling en research van de toekomstige opera Regina.  
 
Eigen signatuur 
In het beleidsplan 2013-2016 had ik al geconstateerd dat de doelstelling van Stichting 

Brokken (grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden initiëren, de hokjesgeest 

verjagen) gemeengoed lijkt geworden. Op zich goed nieuws dat grenzen vervagen, en 

dat het ‘out of the box’ denken gestimuleerd wordt, maar veel ervan is vluchtig, plat, 

leeg. Ik bemerk bij mezelf daardoor de laatste jaren soms zelfs een lichte aversie tegen 

bepaalde cross-overs. Des te belangrijk wordt het dus je te onderscheiden door een 

eigen signatuur. Dat is dan ook de insteek van deze Kunstenplanperiode: het verder 

ontwikkelen en verdiepen van de onderscheidende kwaliteiten van onze stichting. Dat is 

met name de authentieke en synergetische wijze waarop literatuur en muziek wordt 

samengebracht. De productie Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol was daar 

in 2017 een prachtig voorbeeld van. Waarmee we getuige de reacties van het publiek 

ook ruimschoots aan de opdracht van het Fonds Podiumkunsten om zoveel mogelijk 



mensen in de schouwburg- en concertzalen te ontroeren, prikkelen, vermaken of tot 

nadenken aan te zetten hebben voldaan. 

Organisatie, directie en bestuur. Toepassing Governance Code Cultuur                                
In 2017 bestond de directie van Stichting Brokken uit:  
Corrie van Binsbergen - artistieke en deels zakelijke leiding  
Rutger van Otterloo  - zakelijke leiding  
Beide directieleden waren in loondienst.  
Daarnaast werd de staf gecompleteerd met:  
Sarah Wasch    - administratie en productie (loondienst)  
Frank van der Schaar  - publiciteit (op freelance-basis)  
Robert van Bemmelen van de Firma Drogman verzorgt tot grote tevredenheid de 

financiële administratie. Inmiddels wordt de hele administratie gevoerd in het 

boekhoudprogramma Exact waardoor het inzicht in de financiën enorm is toegenomen. 

Het bestuur van Stichting Brokken is zich bewust van haar taken en toetst regelmatig haar 

functioneren aan de praktijk. Alle bestuursleden werken onbezoldigd. Voor het huidige 

besturingsmodel is bewust gekozen. De directie zorgt voor goede en tijdige informatie 

naar het bestuur betreffende belangrijke beslissingen en ter zake doende documenten. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Brokken en 

adviseert de directie op organisatorische hoofdlijnen. Tot de taken van het bestuur hoort 

onder andere het vaststellen van het jaarverslag (inclusief de financiële jaarrekening) en 

het goedkeuren en bewaken van begrotingen en jaarplannen. Het bestuur fungeert ook 

als klankbord en geeft indien nodig advies. Het bestuur komt tenminste drie maal per jaar 

bij elkaar. In 2017 kwam het bestuur samen op 23 februari, 29 juni en 31 oktober. Er is 

een rooster van aftreden opgesteld. Het lidmaatschap van het bestuur duurt drie jaar met 

maximaal een termijn van 3 jaar verlenging.  
In februari 2017 is Annemieke Keurentjes opgevolgd door Nicolien Luttels, zakelijk leider 

van Orkater.  

Samenstelling bestuur Stichting Brokken:  

Hans Kamp   - Voorzitter   - aangetreden op 13 februari 2015  1e termijn 

Christan Muiser  - Penningmeester  - aangetreden op 1 november 2004 

Nicolien Luttels  - Secretaris   - aangetreden op 1 februari 2017 1e termijn 

Sonja Heimann  - Bestuurslid   - aangetreden op 1 juli 2013  2e termijn 

In maart 2018 zal Christan Muiser, het langst zittende bestuurslid worden vervangen door 

Bas Kwakman, auteur, beeldend kunstenaar en directeur van Poetry International. 



De Code Culturele Diversiteit heeft de aandacht van het bestuur en de directie. Wij 

merken echter vooralsnog dat door de aard en omvang van onze activiteiten het niet 

altijd mogelijk is om actief hierop te anticiperen. Het voorgenomen project met Turkse 

musici dat voor 2018 op de rol stond is door de huidige politieke situatie voorlopig in de 

ijskast gezet. Wel zal in het voorjaar 2019 de voorstelling Tijd en Melancholie 

plaatsvinden met filosofe Joke Hermsen en musici Mehmet Polat en Fernando 

Lameirinhas. 

Stichting Brokken houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens.  

Evaluatie                                                                                                                                   
Op 1 januari 2017 zijn we van start gegaan in de nieuwe constellatie, met Rutger van 

Otterloo als zakelijk leider en ondergetekende alleen in de functie van artistiek leider. 

Over het reilen en zeilen van de organisatie in deze nieuwe situatie is met het Fonds al 

gesproken. Het idee was natuurlijk dat ik het veel minder druk zou krijgen. In de praktijk 

bleek dat echter niet zo eenvoudig. Sarah en ik zijn relatief veel tijd kwijt aan overleg, 

aansturen en corrigeren. Ik was gemiddeld meer dan 26 uur per week bezig met de 

organisatie, ondermeer omdat ik ook verkoop deed. We hebben beiden het gevoel het 

minstens zo druk te hebben als in voorgaande jaren. Het eerste halfjaar was dat wellicht 

te verwachten; je moet met z’n vieren een efficiënte en prettige manier van samenwerken 

vinden. Het ging dan ook beter in de tweede helft van 2017. Toch ben ik tot de conclusie 

gekomen dat ik de stichting liever run zoals in de voorgaande Kunstenplanperiodes. Met 

korte lijntjes binnen de organisatie maar ook naar andere partijen zoals Via Rudolphi, die 

voor een deel onze boekingen doet, Uitgeverij Rubinstein, diverse programmeurs et 

cetera. Zo willen we weer de organisatie zijn die het FPK een aantal jaren geleden als 

volgt verwoordde: Stichting Brokken is een transparante instelling en een flexibele 

organisatie. Precies dat gevoel was ik het afgelopen jaar kwijt. Het heeft ongetwijfeld 

mede te maken met het feit dat ik het al die jaren zelf gedaan heb en het lastig vind om 

te delegeren. Toch heb ik dat absoluut serieus geprobeerd. Maar als er werk van mij 

wordt overgenomen, wil ik dat het net zo goed gedaan wordt als wanneer ik het zelf zou 

doen. En dat blijkt in 12 uur per week toch een lastig te realiseren job. In overleg met de 

betrokkenen en het bestuur is besloten dat Sarah per 1 april 2018 weer terug gaat naar 

0,5 fte, dat ik er 4 uur bij krijg, in functie van artistiek en zakelijk leider en dat Rutger de 

komende jaren bij de stichting betrokken blijft maar dat hij zich op uurbasis vooral op 

fondsenwerving richt. 

Corrie van Binsbergen, 6 maart 2018 



Financiële positie en analyse van de cijfers  

Er is in 2017 een positief resultaat gehaald van € 5.263. Het eigen vermogen nam 

daarmee toe tot € 15.670. De grote uitdaging voor 2017 was het vinden van voldoende 

aanvullende financiering voor het project Godverdomse Dagen op een Godverdomse 

Bol. Met ruim 15 medewerkers en een totaal van 22 voorstellingen is deze voorstelling 

één van de grotere activiteiten die onze stichting heeft geïnitieerd. Het oorspronkelijk 

begrote budget voor dit project bedroeg € 174.400. Daartoe zijn bij 8 private en publieke 

fondsen subsidies aangevraagd. Helaas werden er daarvan slechts 3 gehonoreerd 

(Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en het NORMA fonds). 

Veel andere aanvragen zijn afgewezen met het argument dat onze stichting al structureel 

wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten (onder andere Fonds 21 en het 

Nederlands Letterenfonds).  

Om de begroting toch sluitend te krijgen moesten de honoraria voor de uitvoerenden 

omlaag worden gebracht en is er besloten om de voorgenomen opdracht aan 

lichtontwerper Tom Verheijen te laten vervallen. Een belangrijke meevaller was de 

ondersteuning van de Belgische organisatie Behoud de Begeerte die ons geholpen heeft 

om in aanmerking te komen voor de Tax Shelter Podiumkunsten van de Vlaamse 

overheid, een variant op de Nederlandse Geefwet. De kosten gemaakt door onze 

Belgische artiesten konden op die manier deels worden gefinancierd. De totale 

aanvullende subsidies voor Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol bedroegen      

€ 49.365. 

De publieksinkomsten 2017 waren 31% hoger dan begroot. De reden hiervoor is een 

optelsom van de volgende factoren:   
- Er zijn 12,5% meer concerten gespeeld dan begroot. 

- Voor de voorstelling Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol zijn met 

name in België relatief hoge uitkoopsommen bedongen. 

- Bij partageregelingen zorgden de goede publieksopkomsten in Nederland voor 

meer publieksinkomsten dan was begroot. 

De solvabiliteitspositie in 2017 was 17,2% t.o.v. 25,7% in 2016. De liquiditeit van Stichting 

Brokken is gedurende het hele jaar positief geweest mede dankzij het extra kwartaal 

voorschot van het FPK.  

De personele beheerslasten zijn t.o.v. de begroting met een stijging van 2,5% vrijwel 

gelijk gebleven. De materiële beheerslasten zijn met 37% gestegen.  



Dat zit hem vooral in de kosten voor de nieuwe website waartoe de opdracht gegeven is 

aan de firma HOAX. De ontwikkeling van de website is gestart in 2017 en zal in de loop 

van het voorjaar 2018 worden afgerond. De totale prijs voor de nieuwe website is            

€ 10.000 waarvan 2/3 deel is betaald in 2017. De kosten van de website worden - in 

tegenstelling tot wat er begroot is en in overleg met ons administratiekantoor - niet 

afgeschreven maar komen geheel ten laste van het jaar waarin ze zijn gemaakt. Er is in 

2017 geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe computer en een eenvoudige 

geluidsinstallatie die voor kleine literaire optredens en repetities zijn dienst al heeft 

bewezen. 

De activiteitenlasten personeel zijn gestegen met 7,5%. Dat is iets minder dan het 

verhoogde percentage concerten ten opzichte van de begroting (18%). Dit verschil is te 

verklaren uit het feit dat de niet begrote concerten vooral in trio, duo of solo verband zijn 

gespeeld en daarom minder personele kosten met zich meebrachten. De materiële 

activiteitenlasten zijn met een stijging van 3,5% vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 

de begroting. 

In 2017 heeft Stichting Brokken maar liefst 3 nieuwe geluidsdragers uitgebracht: De cd 

Tales Without Words van Vanbinsbergen Playstation (Challenge Records), Hide & Squeak, 

de solo cd van de Schotse slagwerker Alan Purves (Brokken Records) en opnames uit het 

Bimhuis van een preview van Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol, 

uitgebracht op vinyl (Uitgeverij Rubinstein). 

Mede door deze 3 uitgaves is de waarde van onze voorraad gestegen met 35%. De 

waarde van een tweetal eerdere uitgaves is afgewaardeerd met 25%.  

Op de balans staan een tweetal reserveringen: het extra kwartaal subsidie van het FPK en 

1/3 deel (€ 1.000) van de bijdrage van de Sena voor de solo cd van Alan Purves dat 

uiterlijk in 2019 terugbetaald moet worden (het overige 2/3 deel is een gift). Van de 

jaarlijks begrote € 8.000 als honorarium voor composities van Corrie van Binsbergen is in 

2017 € 2.500 uitgegeven, voor het componeren van de muziek voor Godverdomse 

Dagen. De overige € 5.500 zijn gereserveerd voor de compositorische activiteiten van 

Corrie van Binsbergen in de jaren 2019 en 2020. 

SWOT analyse financiële situatie 
Met de hoogte van de huidige structurele subsidie van het FPK is Stichting Brokken tot 

op zekere hoogte self-supporting. De beheerslasten bedragen ongeveer 50% van het 

subsidiebedrag. De overige 50% is voldoende als aanvulling op de financieringsmix voor 

de 40 activiteiten die we volgens de speelverplichting moeten realiseren. Dit geldt 



uiteraard niet voor grote producties zoals Godverdomse Dagen op een Godverdomse 

Bol. Aanvullende subsidie is hiervoor onontbeerlijk. De praktijk leert dat dit lastig is voor 

organisaties die al structurele subsidie ontvangen. Dit gegeven wordt inmiddels door veel 

fondsen als argument gebruikt om aanvragen af te wijzen. Deze situatie maakt het 

belangrijk om ruim van tevoren voor dergelijke projecten aanvullende subsidies aan te 

vragen om te voorkomen dat er toezeggingen worden gedaan die niet kunnen worden 

nagekomen. De beslissing om voor deze kunstenplanperiode geen vierjarige subsidie aan 

te vragen bij de Gemeente Amsterdam heeft tot nu toe goed uitgepakt. 

Met aanvullende subsidies voor Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol en het 

Brokken Festival is het bedrag dat we dit jaar van de gemeente hebben mogen 

ontvangen hoger dan vorig jaar toen we nog door DMO werden ondersteund. 

De samenwerking met Belgische artiesten, podia en culturele organisaties wordt voor 

Stichting Brokken steeds intensiever en belangrijker. Ook financieel levert deze 

samenwerking een positief resultaat op onder andere door de betere uitkoopsommen die 

er in België betaald worden en de mogelijkheid om ook in België aanvullende financiële 

ondersteuning te vinden (Tax Shelter Podiumkunsten). Onze zuiderburen zorgen 

bovendien beter voor de artiesten, door catering en soms ook overnachtingen die 

worden vergoed. 

Punt van zorg blijft ook de penibele situatie in het binnen- en buitenlandse jazzcircuit. 

Zowel het aantal potentiële speelbeurten als de uitkoopsommen blijven dalen. De 

financiering van de activiteiten van de jazz-tak van Stichting Brokken (Vanbinsbergen 

Playstation) drukt daarom steeds zwaarder op de activiteitenlasten.  

Gerealiseerd percentage eigen inkomsten  
In 2017 was de eigen inkomsten quote (EIQ) met 45% ruim boven de eis van het FPK van 

30,6% en ook hoger dan begroot (42%).  

De andere inkomsten quote is nog harder gestegen ten opzichte van de begroting met 

ruim 51% ten opzichte van de begrote 46%. Dit is te danken aan de twee toegekende 

subsidies door het Amsterdams Fonds voor de Kunst van in totaal € 20.500. 

Rutger van Otterloo, 15 maart 2018 



Reflectie communicatie en marketing  
 
In het communicatie en marketingplan ten behoeve van het theater- en concertseizoen 

17/18 hadden wij o.a. ons ten doel gesteld om meer bekendheid te genereren voor de 

producties van Corrie van Binsbergen. Wij realiseerden ons dat ondanks de goed 

besproken en redelijk bezochte voorstellingen dat onze producties in het reguliere 

theater- en concertcircuit nog niet alom bekend zijn. De concerten die wij maken met 

bekende schrijvers, zoals Toon Tellegen, trekken goedgevulde zalen maar wij weten ook 

dat de schrijver de voornaamste trekker is. De vorm die Corrie van Binsbergen heeft 

ontwikkeld is een nieuw genre. Veel producties van haar zijn daarom niet gemakkelijk in 

een hokje te plaatsen voor de diverse theaters en concertzalen. Is het een literair concert, 

is het jazz, is het impro of is het muziektheater? Wij realiseren ons dat publiek en theaters 

in dit tijdsgewricht steeds meer de behoefte hebben aan labeling. De tijd van verrassing 

lijkt voorbij, het publiek wil precies weten wat hem of haar te wachten staat. En niet alleen 

publiek en theaters hebben behoefte aan labeling, ook de doorsnee media kunnen niet 

meer zonder formats waar een heel programma inclusief gasten voorgekookt lijkt.  
 
Zonder het artistieke product aan te tasten en mee te gaan in de stroom van labels, 

formats en etiketten was ons voornemen in 2017 om naast publiek ook de concert- en 

theaterzalen en de media in een vroeg stadium te informeren over onze producties en 

concerten. En in dat proces wilden wij ons profileren als uitleggers en tipgevers want wij 

hadden al eerder gemerkt dat de communicatie-afdelingen van een aantal theaters het 

lastig vonden om onze producties te verkopen aan hun publiek. Wat betreft onze 

vindbaarheid op Google zijn wij 2017 een samenwerking aangegaan met Bureau Lommer 

uit Amsterdam. Bureau Lommer heeft er voor gezorgd dat wij als stichting met een ANBI 

status gratis konden adverteren met Google AdGrants. Bureau Lommer verzorgde ook de 

relevante zoekwoorden en techniek zodat de productie Godverdomse Dagen per theater 

in de diverse zoekmachines in de hoogste regionen terechtkwam. In België stonden wij 

steevast op nummer 1 omdat de theaters aldaar (nog) geen gebruik maken van Google 

AdGrants. 
 
Meedenken met theaters en concertzalen 
Voor onze grote zaalproductie Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol 

ontwikkelden wij voor de theaters een communicatie toolkit. Een handwijzing met een 

uitleg over de productie, marketing tips, doelgroeplijsten, filmpjes, foto’s en een 

voorgeschreven interview voor de huis-aan-huisbladen. Inzet was onder andere het 

bereiken van doelgroepen die niet 1-2-3 behoren tot de reguliere bezoekers van de 



theaters, zoals de politiek geïnteresseerden en jongeren die Verhulst lezen voor de 

boekenlijst op school. Verder hadden wij alle deelnemende theaters en hun 

marketingafdelingen uitgenodigd om de 1e try-out bij te wonen in het Zonnehuis 

Amsterdam, op een datum die twee maanden voor de Nederlandse première was.  
 
Ik had veel vertrouwen in deze opzet, ook omdat ik in mijn leven als o.a. manager 

marketing en communicatie van Gastprogrammering Het Muziektheater en de 

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem altijd behoefte heb gehad om ‘lastig’ te 

verkopen voorstellingen te doorgronden en daardoor beter beslagen ten ijs te komen in 

de grillige wereld van marketing en communicatie.  
 
Geen tijd 
Ondanks een flink aantal telefoongesprekken, mails, etc. bleek dat geen theater lust had 

om te komen op 30 september bij de eerste try-out. Natuurlijk realiseerde ik mij dat de 

Godverdomse dagen een kleine productie was in het veld van ca 300 voorstellingen die 

een theater gemiddeld jaarlijks programmeert. Bij het nabellen constateerde ik geen 

onwilligheid maar een totaal gebrek aan tijd om zich volledig in producties te storten (dat 

gold overigens niet alleen voor ons). Een social media actie inclusief met een door CRM 

beïnvloedde mailing was het uiterste wat de theaters voor ons konden doen.  
 
Maar uiteindelijk merkten wij toch in de loop van het seizoen dat een aantal tips en 

raadgevingen uit de toolkit bij een aantal theaters zijn uitgevoerd. Sarah Wasch en ik 

hadden veel telefonisch overleg met de theaters en ik was soms teleurgesteld om te 

constateren dat de lokale publiciteit, die van oudsher in de handen is van de theaters, 

toch op onze schouders kwam te liggen. Toch merkte ik ook dat een intensief contact op 

marketinggebied met theaters en concertzalen de enige manier is om ons soort 

producties beter op de markt te zetten. Ik geloof innig in samenwerking. Parkstad 

Limburg Theaters had bijvoorbeeld een groep studenten uitgenodigd die een minor 

hadden gedaan over Dimitri Verhulst en de Cacaofabriek in Helmond had een literaire 

club aldaar opgespoord die graag naar de voorstelling wilde komen. Helaas moesten we 

ook 1 voorstelling annuleren. Het Wilminktheater had zulke lage bezoekcijfers dat het 

voor publiek en musici geen doen was om een goede en enthousiasmerende productie 

te zien en af te leveren.  
 



SWOT analyse 
Voor alle producties van Corrie van Binsbergen is onderstaande SWOT relevant. De 

zwakke punten in de SWOT (geen labeling, geen hapklare brokken) zijn ook onze sterke 

punten die onze uniciteit in het werkveld bewijzen.  
 
Sterk 
Unieke producties * Internationaal netwerk * Topniveau * Sympathiek * Verrassend * 

Afwijkend * Van deze tijd * Bevlogen * Inspirerend * Grote namen * Mooi CV  
Zwak 
Onbekend voor het grote publiek * Geen labeling * Geen hapklare brokken  
Kansen 
Promotie onbekend en jong talent * verbinding * internationale samenwerking * 

bruggenbouwer tussen genres en kunstenaars plus musici * groei van festivals en 

alternatieve speelplekken  
Bedreigingen 
Overvloed aan mainstream voorstellingen en concerten * minder ruimte in de media * 

wisselvallig politiek- en cultuurklimaat * steeds minder jazz-podia  
 
Publieksgroepen 
Ook in 2017 kwam er een gevarieerd publiek af op de concerten en voorstellingen van 

Corrie van Binsbergen. Voor de concerten van Vanbinsbergen Playstation ziet men een 

wat ouder en goed ingevoerd ‘VPRO’ publiek in de zalen terwijl de CLUB 100 avonden 

juist een jonger publiek trekken, vaak collega musici en aanhang van de jonge 

deelnemers, veelal afkomstig uit de wereld van de conservatoria en alternatieve 

muziekscènes. Het Brokken Festival trok een mix van dat publiek, juist vanwege de brede 

programmering. De programma’s met Toon Tellegen trekken een wat ouder met name in 

literatuur geïnteresseerd publiek, bij optredens met het Wisselend Toonkwintet zijn er ook 

kinderen in de leeftijdscategorie tussen 8 en 12 jaar in de zaal (Tellegen is natuurlijk ook 

een befaamd schrijver voor kinderliteratuur). In onze bezoekers piramide is er sprake van 

een kleine toplaag van bezoekers die echte fans zijn van Corrie van Binsbergen, zij gaan 

naar alle programma’s ongeacht het genre. Wij verwachten niet dat er een spectaculaire 

groei is in deze bezoekerslaag. Groei zit vooral bij de bezoekers die 1 x per jaar een 

concert of voorstelling bezoeken en die wij graag willen verleiden tot een tweede bezoek. 

Dit bleek een lastige opgave. Bezoekers aan een uitverkochte grote zaal in de 

Toneelschuur bij Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol bleken lastig te 

verleiden te zijn voor de kleine zaalproductie in de Toneelschuur met Ellen Deckwitz.  
Tijdens het Brokken Festival in december 2017 hebben wij voor het eerst een enquête 



losgelaten op ons publiek met o.a. vragen over media gebruik en hoe het publiek ons 

weet te vinden. De resultaten en uitkomsten waren uitermate bevredigend. Wij willen 

daarom voor seizoen 2018/2019 meer van dit soort enquêtes gaan afnemen.  
 
Lange adem 
Ervaring met Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol en de andere producties en 

concerten van Stichting Brokken leert ons dat publiciteit en marketing voor de wat 

moeilijk verkoopbare producties iets is voor de lange adem. Het publiek is moeilijk te 

veroveren maar de bezoekers die komen blijken uiteindelijk vaste fans te worden. Dat 

effect is duidelijk te zien bij het Brokken Festival in december in het Bimhuis. Al jaren 

zorgt dit festival zonder noemenswaardige publicitaire inspanningen voor een volle zaal 

met trouwe bezoekers. Ook rondom de programma’s met Toon Tellegen is dit effect 

waarneembaar. De vele aandacht in de media, de publicitaire inspanningen en de mond 

tot mond reclame (duidelijk zichtbaar op Facebook waar enthousiaste bezoekers hun 

relaas deden) zorgden er uiteindelijk voor dat de laatste optredens van Godverdomse 

Dagen op een Godverdomse Bol uitverkocht waren.  
 
Frank van der Schaar, 14 maart 2018  



Uitgebreid Activiteitenverslag 2017 

Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol 
Dimitri Verhulst tekst en verteller Corrie van Binsbergen muziek en gitaar  

Jan Willem van der Ham fagot, contrafagot, altsax Jasper Blom tenorsax, klarinet Albert 
van Veenendaal piano Hein Offermans contrabas Alan ‚Gunga’ Purves percussie 

Jeroen Baert viool Yumika Lecluyze altviool Seraphine Stragier cello 

Van Dimitri Verhulst las ik het boek Godverdomse dagen op een godverdomse bol jaren 

geleden en werd er door van m’n sokken geblazen. Ik kreeg er door die theatrale, 

smeuïge taal van hem ook direct ideeën voor muziek bij. Toen Dimitri Verhulst in 2015 

schrijver werd van het Boekenweekgeschenk, heb ik hem dan ook uitgenodigd op het 

BrokkenBal. Dit was wederzijds zo’n geweldige ervaring dat een verdere samenwerking 

daarna gelijk voorgenomen werd. De stijl van Verhulst is uniek en zijn dictie en uitvoering 

zijn ongelofelijk scherp en zeer muzikaal.  

De tekst van Godverdomse dagen is al bijna muziek door herhaling, alliteratie, ritme en 

rijm. Tegelijkertijd is het een zeer vermakelijk boek door Dimitri’s woordkeuze en zijn 

speelsheid met taal. Tijdens het BrokkenBal beperkten we ons tot de eerste bladzijden uit 

het boek. Natuurlijk konden we ook in de voorstelling niet het hele boek behandelen en 

moesten we keuzes maken. Vaststond dat we in ieder geval het begin en het eind van het 

boek wilden doen. In overleg zijn we tot een uiteindelijke selectie van zes delen 

gekomen. Beginnend bij het begin van het boek waar „t” uit het water kwam gekropen, 

komen we via diverse tijdperken en klimaatveranderingen, beheersing van steen en 



daarna vuur, ontwikkeling van taal, kunst, architectuur, godsdiensten, oorlogen, industrie, 

bij het eind van het boek: de val van de atoombom.                                                               

We hebben het eerste deel van het boek in tact gelaten. Dit gedeelte deden we in het 

Bimhuis en hadden we multitrack opgenomen. Samen met geluidstechnicus Chris Weeda 

heb ik de opname ge-edit en gemixt en Uitgeverij Rubinstein bracht het bij de start van 

de tour uit op vinyl. Het begin vormt tevens het langste deel. Het publiek krijgt op die 

manier tijd om erin te komen. Daarna konden we makkelijker sprongen maken met 

evenwel herkenbare ijkpunten in de geschiedenis, zodat het voor het publiek goed 

volgbaar bleef. Het resultaat was een ware twee uur durende trip, voor zowel onszelf als 

voor het publiek. Zeer geslaagd. > Klik hier voor de trailer 

Vlaams strijktrio 
Met deze Vlaamse strijkers had ik nog niet eerder gewerkt. Ik hoorde over hen via de 

Belgische singer-songwriter Hannelore Bedert met wie ik najaar 2015 drie optredens in 

België deed. Samenspel met nieuwe musici inspireert, het verdiept mijn eigen spel en het 

beïnvloedt de groepsdynamiek. En in het kader van de groepsdynamiek leek het me ook 

goed als er meer Belgen bij de productie betrokken zouden zijn. Het strijktrio, afkomstig 

van het Vlaamse Sun*Sun*Sun String Orkestra, heeft ervaring in zowel hedendaags 

klassiek als pop, ze werkten onder meer met ZitaSwoon, Triggerfinger, Stef Bos en 

Einstürzende Neubauten. De samenwerking bleek een schot in de roos. Ook voor hen 

was het een verrijkende ervaring, omdat ze een dergelijk literair concert nog niet eerder 

gedaan hadden.  

Maatschappelijk  
De problematiek die Dimitri in Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol beschrijft 

was in 2017 met alle dreigende taal over en weer van Trump en Kim Jong-Un behoorlijk 

actueel. De druk op de knop van de atoombom, waarmee boek en voorstelling eindigen, 

leek ineens weer dichtbij. Aan de andere kant is het goed om in dit huidig tijdsgewricht, 

waar de angst regeert, te laten zien dat er in feite niets nieuws onder de zon is. Het is 

maar hoe je het bekijkt en hoewel cynisch, is dit in zekere zin wellicht een geruststellende 

gedachte. Het is een zwartgallig beeld maar helaas maar al te waar: zodra de mens is 

gaan denken, heeft hij dat denken aangewend om zichzelf te verrijken, zijn oorlogen 

schering en inslag en duwt de mens in dit ‚Antropoceen’ onze planeet naar de afgrond. 

In een aantal zalen in Nederland organiseerden we vooraf inleidingen door de filosofen 

Bas Haring en René Ten Bos. Zij gaven hun eigen visie op de zaak. We hoopten hiermee 

een nieuw potentieel publiek aan te trekken. Geëngageerd, maatschappelijk 

geïnteresseerd etc.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Ei2ARKpklLk


In de media 
In België kregen we bij de eerste try-out Het Journaal op bezoek, die er een mooi item 

van maakten dat werd uitgezonden op VRT 1. Verder bleef de aandacht van de pers in 

België helaas achter. Dat had waarschijnlijk te maken met de poëzie-bundel van Dimitri 

die in dezelfde periode uitkwam en waar in de Vlaamse media al veel aandacht voor was 

geweest. In Nederland werd de voorstelling wel goed opgepakt. Dimitri was eind 

september te gast bij De Taalstaat op Radio 1. Ik was de zogenaamde loge-gast in het 

MAX-avondconcert op Radio 4. Het programma Nieuws en Co maakte in november voor 

Radio 1 een reportage. Diverse bladen en kranten besteedden er vooraf aandacht aan: 

Het Parool, Opzij, Zin, het Algemeen Dagblad. Er kwam een groot interview als 

voorpublicatie in de NRC. Prachtige recensies verschenen in JazzNu, Het Parool, de NRC, 

de Volkskrant en De Theaterkrant. Recensies van de LP verschenen in moors magazine en 

JazzFlits. En we kregen fantastische reacties van het publiek! Er kwam daardoor ook een 

buzz op gang waardoor diverse concerten in Nederland uitverkocht waren. 

Een kunstverbintenis die zijn weerga niet kent. Die diepe, emotionele sporen nalaat in het 
wezen van het aanwezige publiek. Meer schone kunsten zal je in de rest van je leven 
nauwelijks meer treffen. (26-10-17 JazzNu)  
 
Verhulsts vindingrijke, extatische taalwonderwerk blijft twee uur lang boeien. Compositie 
en taal passen prachtig bij elkaar. (21-11-17 de NRC) 

Mooi hoe taal en muziek afwisselend het voortouw nemen, maar nog mooier als ze elkaar 
gelijktijdig versterken. (21-11-17 Het Parool) 

Dimitri Verhulst is een geboren theaterperformer. Spetterende soundtrack. En het swingt 
verdomme wel. (24-11-17 de Volkskrant)  

Bij menig boekverfilming verzucht de lezer dat het boek toch echt beter was. Idem bij de 
meeste theaterbewerkingen. Maar ditmaal zal vriend en vijand beamen dat de 
voorstelling Godverdomse dagen op een godverdomse bol geslaagder is dan het boek 
zelf. Dankzij de performance van schrijver Dimitri Verhulst zelf, dankzij de muziek van 
Corrie van Binsbergen en vooral dankzij de symbiose die tekst en muziek op de beste 
momenten bereiken… Godverdomse dagen op een godverdomse bol combineert met 
opvallend veel joie de vivre een in ons land weinig vertoonde vorm van louter 
teksttheater met muziektheater, waarbij de tijd verglijdt alsof het niks is. (18-12-17 De 
Theaterkrant) 

> Lees alle persuitingen hier 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/12/dimitri-verhulst-de-boer-op-met-voorstelling--godverdomse-dagen-/
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/434436-godverdomse-dagen-op-een-godverdomse-bol-in-het-theater
http://www.stichtingbrokken.nl/godverdomse-dagen-op-een-godverdomse-bol/


Vanbinsbergen Playstation 
Mete Erker tenorsax, basklarinet Miguel Boelens altsax, sopraansax Morris Kliphuis 
hoorn, trompet Joost Buis trombone, lapsteel Albert van Veenendaal prepared piano 

Corrie van Binsbergen gitaar Dion Nijland bas Yonga Sun drums 

Met deze band hadden we in 2016 een zeer succesvol eerste seizoen met onder meer 

een optreden op het North Sea Jazz Festival. En onze eerste CD Live werd genomineerd 

voor de Edison Publieksprijs 2016. Dat was een live CD. Voor ons tweede album zijn we 

de studio ingegaan. De afgelopen jaren componeerde ik natuurlijk veel voor de literaire 

concerten. Een aantal van die composities bewerkte ik voor de band en nam ik mee naar 

de studio. Alle noten waren nieuw voor hen. We hadden slechts twee dagen maar omdat 

de band zo goed is ingespeeld leek dat me helemaal geen bezwaar. Er gebeurt namelijk 

vaak juist iets bijzonders als muzikanten materiaal nog aan het aftasten zijn. En je hoort 

dat ook terug op een positieve manier. Het resultaat is een mysterieus album, met 

gelaagde, klankvolle stukken waarover de muzikanten beurtelings hun eigen muzikaal 

verhaal vertellen. In het cd-boekje wordt bij elke track vermeld voor welke schrijver en bij 

welk verhaal of gedicht de muziek oorspronkelijk gecomponeerd is en staat een citaat uit 

het boek.  



Tales Without Words is een conceptalbum dat veel 

zeer lovende recensies kreeg. Toch blijkt het - ook al 

kom je met nieuw, ander repertoire, en ook al is 

iedereen vol lof over de kwaliteit - helaas erg lastig 

optredens voor een ‚gewone’ jazzband te krijgen. 

We speelden in 2017 zes maal met de band. Het 

laatste concert vond plaats op het PAN Festival dat 

Calefax jaarlijks in het Muziekgebouw aan het IJ 

programmeert. De band werd daar heel goed 

ontvangen. Fijn ook om zodoende toch weer een 

ander publiek te bereiken. 

Persquotes CD                                                                                                             
Muziek om verslaafd aan te raken zelfs. Een absolute aanrader. (februari 2017 moors 
magazine) 

De verhalende composities zijn van een hoog niveau en bieden de louter uit topmusici 
bestaande band Playstation de ruimte individueel aan de haal te gaan met het materiaal. 
Een conceptalbum dat boeit van begin tot eind, misschien wel Van Binsbergens beste 
album tot nu toe. (maart 2017 Jazzenzo) 

Welke titels Van Binsbergen haar stukken ook heeft meegegeven, ze hebben met elkaar 
de compositorische kwaliteit gemeen die we inmiddels van deze dame gewend zijn.
(maart 2017 Draai om je oren)  

One year after the release of Live, Corrie van Binsbergen hits the bull's eye again with 
Tales Without Words. (april 2017 Clouds and Clocks Italy) 

Persquotes concerten                                                                                                  
Wat gingen alle instrumenten prachtig samen in een klinkend geheel. Het ruige randje 
kwam van Van Binsbergen zelf, met indringend, episch spel. Van Binsbergen gaat al jaren 
mee, maar zij doet het gewoon weer. (maart 2017 Het Parool)  

Frontvrouw en gitariste Corrie van Binsbergen is een soort hogepriesteres als het gaat om 
componeren: haar grilligheid kent geen grenzen, haar creativiteit evenmin. 
Vanbinsbergen Playstation is een superformatie, drijvend op magnifiek componeerwerk, 
sublieme uitvoeringspraktijken en ultiem luistergenot. Niet redeneren maar beleven, dát 
is de muziek van dit Playstation. (september 2017 JazzNu) 

Van Binsbergen laat zich omringen door stuk voor stuk muzikanten van grote klasse, die in 
staat zijn de verhalen vorm en inhoud te geven naar het idee van de ontwerper. De 
woorden te verklanken. En wat doen zij dat goed! Het heeft alle facetten van een hechte 
muzikale familie – met Corrie van Binsbergen als madre familias - die elkaar aanvult en 
ondersteunt - kortom: sterker maakt. (september 2017 Draai om je oren) 



Samenwerking met Toon Tellegen 
Vijftien jaar geleden vatte ik het plan op samen te gaan werken met schrijvers die 

voorlezen uit eigen werk, bij een door mij op het verhaal geschreven muzikaal scenario. 

Dat het experiment van toen zo’n spin-off zou krijgen, kon ik niet bevroeden. Maar dat 

tekst bij mij een enorme bron van inspiratie aanboorde, was wel duidelijk. Het klopt 

gewoon, het lijkt bij mij te horen. Inmiddels heb ik met heel veel schrijvers en later ook 

dichters gewerkt. De samenwerking met Toon Tellegen is een constante. Zijn woorden 

raken bij mij innerlijke snaren, de muziek die ik erbij componeer ontstaat heel natuurlijk. 

En de liefde voor elkaars werk is wederzijds. Met hem is dan ook een hechte band 

ontstaan en we werken heel graag samen.  

Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet                                                                 
Toon Tellegen verteller Corrie van Binsbergen gitaar Joost Buis trombone & lapsteel        
Albert van Veenendaal piano Hein Offermans contrabas Alan Purves percussie 

Met deze groep hebben we de juiste balans tussen compositie en improvisatie 

gevonden, die heel goed samengaat met de verhalen en ook met de verteltrant van 

Toon. In november 2016 bracht Uitgeverij Rubinstein ter gelegenheid van het tienjarig 

bestaan van het Wisselend Toonkwintet Wij weten wie wij zijn… uit. In het bijzondere 



boekje met een reisverhaal door Kees ’t Hart en veel foto’s zijn onze verzamelde CD’s te 

vinden met als bonus Het vertrek van de mier dat nog niet eerder op CD verscheen. We 

speelden het gelijknamige programma Wij Weten Wie Wij Zijn… najaar 2016 en deden 

voorjaar 2017 nog twee uitvoeringen. Het is een programma dat we zo nu en dan - met 

eventuele kleine aanpassingen - kunnen hernemen.                                                                                                              

‚Het boek is al erg leuk om te lezen, maar de vier cd’s zijn echt een schatkist. Vier 

sublieme en unieke juweeltjes die laten horen dat literatuur en muziek in de handen van 

de juiste mensen samen een sublieme nieuwe vorm van kunst kunnen opleveren. Muziek 

en literatuur, en dan net even wat meer. Magnifiek en een absolute aanrader. Om zuinig 

op te zijn.’ (februari 2017 moors magazine)  
 
Hemels & Vergeefs  
Toon Tellegen verteller Corrie van Binsbergen gitaar Albert van Veenendaal piano 

Met Toon treed ik ook in kleinere bezetting op samen met pianist Albert van Veenendaal 

in een programma waarin zijn poëzie centraal staat: Hemels en Vergeefs. Dit programma 

speelde in 2017 zeven maal. Ook deed ik een solo-optreden met Toon in de serie 

Ontmoetingen in Villa Augustus te Dordrecht, waarbij directeur van Poetry International 

Bas Kwakman ons interviewde en ook prachtig introduceerde aan het aanwezige publiek. 

Lees zijn aankondiging hieronder.     



Leunen                                                                                                                                    

Meer dan in de landen die ons omringen en ook meer dan in alle landen daarbuiten 

hebben wij, Nederlanders, onze critici fier voorop, de neiging onze kunstenaars in hokjes 

te stoppen. Speel je geweldig vrije geïmproviseerde jazz, dan blijf je af van klassiek, van 

rock, van fanfare of wereldmuziek. Dat zijn jouw hokjes niet. Schrijf je prachtige 

dierenverhalen voor kinderen van 10 tot 85, heb dan het lef niet om autonoom, 

universeel en volstrekt mode-ongevoelig de grote woorden van de poëzie te omarmen. 

Dat is namelijk jouw hokje niet. Dan breng je ons allen, de critici fier voorop, in 

verwarring. 
 
Maar wat doe je dan? Wat doe je als alles wat je bent, al je virtuositeit, je onstuitbare 

creativiteit en je onderscheidende vakmanschap je dan weer tot de jazz, dan weer tot de 

rock, dan weer in het theater, dan weer tot de dierenverhalen, dan weer tot de klassieke 

gecomponeerde muziek en dan weer tot de peilloze diepte van de poëzie brengt?  
 
Dan ga je stoïcijns en onverdroten voort. Je gaat stoïcijns en onverdroten voort en zoekt 

elkaar op. Je gaat stoïcijns en onverdroten voort terwijl je stevig tegen elkaar leunt. Je 

leunt tegen elkaar zoals Toon Tellegen en Corrie van Binsbergen nu al jaren tegen elkaar 

leunen. De meester van de grote dierenverhalen en gedichten die liever met een dwarse 

gitariste op een podium staat dan alleen. De dwarse gitariste, die liever haar klanken 

onder de woorden van de schrijver schuift dan ze zelf in duizelingwekkende Zappa-

Hendrix stijl de zaal in te slingeren.  
 
Goede muziek gaat dwars door roeien en ruiten. Is vrij in het diepst van je gedachten. 

Goede gedichten zijn eerlijk of hooguit onbezonnen. Dat vinden ze. Dat brengt hen bij 

elkaar. Toon Tellegen en Corrie van Binsbergen. Op zoek naar de juiste klank en het juiste 

woord. En onderwijl leunen ze tegen elkaar.  
 
En wij? Eerst verwart het ons. En dan omarmen we het. We vinden het prachtig. De critici 

fier voorop.  
 
Bas Kwakman, 11 april 2017    



CLUB 100 3.0, Zaal 100 en Brokken Festival Bimhuis 
De insteek van de nieuwe Kunstenplanperiode met inzet op meer speelbeurten per 

project, minder verschillende activiteiten tegelijkertijd en reductie van de eenmalige 

activiteiten bevalt erg goed. Het is goed merkbaar dat er met de stop van de 

doorlopende reeks maandelijkse concerten in Zaal 100 en het jaarlijkse BrokkenBal in het 

Bimhuis ruimte in mijn hoofd en tijd in mijn agenda is vrijgekomen. Maar omdat ik graag 

feeling hou met wat er nu gebeurt, waar jonge makers mee bezig zijn en wat ze drijft, wil 

ik toch minimaal eens per jaar een speciale editie van CLUB 100 in Zaal 100 organiseren.  

Met de HKU heb ik goed contact omdat ik extern examinator geweest ben bij diverse 

eindexamens van de afdeling Musician 3.0. In overleg met pianist en goede vriend Albert 

van Veenendaal, die aan die afdeling verbonden is, geven we carte blanche aan 

bijzondere en talentvolle studenten om een avond te programmeren. Highlights kunnen 

dan doorstromen naar het Brokken Festival in het Bimhuis.  

Brokken Festival                                                                                                           
line up: SÓLIN, TOO NOISY FISH, LAVALU, HIDE & SQUEAK, LA DIANTENNE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN, DIMLICHT  

De nieuwe directie van het Bimhuis is gelukkig ook zeer gecharmeerd van de 

sprankelende kwaliteit van de programmering en de komende jaren is voortzetting van 

het Brokken Festival dan ook gewaarborgd.                                                                                            

De editie van 2017 had uiteraard weer een zeer diverse line up met twee contrasterende 

trio’s, drie bijzondere solo’s, een nieuwe Brokken Records release en Dimlicht, de North 

Sea Jazz Festival compositie-opdracht van Morris Kliphuis. Ook deden we een 

voorproefje van de productie die ik dit voorjaar met dichter Ellen Deckwitz doe. Omdat ik 

vanaf 2017 dus geen BrokkenBal meer organiseer, wil ik de link naar literatuur en/of 



poëzie op het Brokken Festival etaleren. Zo is het Brokken Festival voortaan ons jaarlijkse 

paradepaardje waar alles waar ‚brokken’ voor staat de revue passeert. Een prikkelend 

feest der verkenning met een grote variëteit aan stijlen, contrasten en genres.     

In het allereerste persbericht over mijn eerste band Corrie en de Brokken uit 1986 stond: 

Het maakt Corrie van Binsbergen niets uit onder welke vlag zij varen mag. Grenzen of 

hokjes bestaan niet voor haar. Deze strekking gaat nog steeds op voor wat ik doe en 

zeker voor het Brokken Festival. Ellington zei het trouwens ook al There are only two kinds 

of music. Good music, and the other kind. Toen ik Morris begin juli bij Kunststof op Radio 

1 hoorde praten over zijn compositieopdracht voor het North Sea Jazz Festival en hij zei 

dat het hem niet kon schelen in welke categorie zijn muziek zou moeten vallen dacht ik 

de cirkel is rond, hier zit iemand die er ook zo over denkt. Grenzen of hokjes bestaan niet. 

Het is Corrie van Binsbergen weer gelukt om met een sterke programmering het publiek 
te vervoeren met een delicate aaneenschakeling van vernieuwende optredens van 
bevlogen muzikanten. (januari 2018 Draai om je oren)  
 
> Klik hier voor het programmaboekje 
 
> Bekijk de trailer 
 
> Bekijk de aftermovie 

http://www.stichtingbrokken.nl/wp-content/uploads/2017/12/Brochure-Brokken-Festival.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QUDGkkto2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=wOlGihz2nII


Brokken Records - Hide & Squeak 
Hide & Squeak is de titel van het nieuwe 

solo-album van de Schots/Nederlandse 

slagwerker Alan Purves. De CD kwam 

najaar 2017 uit op ons eigen Brokken 

Records Label, waarmee ik in 2008 startte. 

Net als bij Stichting Brokken is het 

overkoepelende kenmerk van het label 

avontuurlijke eclectische muziek zonder 

grenzen. Het streven is minimaal eens per 

jaar een release te brengen. Met de 

uitgave van Hide & Squeak op Brokken 

Records 009 zitten we dus mooi op 

schema. We hebben hiervoor een 

subsidieaanvraag bij het Sena Performers Muziekproductiefonds ingediend die 

gehonoreerd is. Alan is met geen enkele slagwerker te vergelijken en is in geen enkel 

hokje te plaatsen. Hij speelt in heel veel Brokken producties en past goed bij onze 

signatuur.  

De veertien pareltjes op ‘Hide & Squeak’ doen beseffen hoe belangrijk de rol van 
percussie binnen de muziek is. Meesterlijk. (november 2017 Jazzenzo) 

Dat is het bijzondere van deze zelfverklaarde squeekologist  – hij presenteert zich als 
halve clown, maar ondertussen is het een rasmuzikant die op een fenomenale manier 
unieke muziek zit te maken. (december 2017 moors magazine)  

> Bekijk het animatiefilmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=VKcJ1W1hxAU


Speellijst 2017 

Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri Verhulst (22) 
30-09-17 Zonnehuis - Amsterdam (try-out) 

12-10-17 CC Belgica - Dendermonde (B) (try-out) 

13-10-17 Vooruit/Minard - Gent (B) (première BE) 

19-10-17 cultuurcentrum - Hasselt (B) 

20-10-17 Arenbergschouwburg - Antwerpen (B) 

21-10-17 Vrijetijdscentrum De Schelde - Antwerpen (B) 

26-10-17 Cultureel Centrum - Aartselaar (B) 

04-11-17 CC Ter Vesten - Beveren (B) 

06-11-17 November Music - Den Bosch 

08-11-17 cultuurcentrum de Bogaard - Sint-Truiden (B) 

09-11-17 30CC/Schouwburg - Leuven (B) 

10-11-17 Cultuurcentrum ’t Schaliken - Herentals (B) 

20-11-17 De Kleine Komedie - Amsterdam (première NL) 

21-11-17 Wilminktheater - Enschede (afgelast) 

22-11-17 TAQA Theater De Vest - Alkmaar 

29-11-17 Muziekgebouw - Eindhoven 

30-11-17 Cacaofabriek - Helmond 

17-12-17 LUX - Nijmegen 

19-12-17 Parkstad Limburg Theaters - Heerlen 

20-12-17 TivoliVredenburg - Utrecht 

22-12-17 LantarenVenster - Rotterdam 

23-12-17 Toneelschuur - Haarlem 

Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs (7) 
28-01-17 Bibliotheek - Lochem 

29-01-17 Dichter bij de IJssel - Doesburg 

05-02-17 Wilminktheater - Enschede 

12-03-17 De Weijer - Boxmeer 

19-03-17 De Roode Bioscoop - Amsterdam 

17-05-17 Vredeskerkje - Bergen aan Zee 

01-11-17 Paradox - Tilburg 



Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet (2) 
01-02-17 Paradox - Tilburg 

26-03-17 Passa Porta Festival - De Munt - Brussel (B) 

Andere literaire concerten (4) 
11-04-17 Duo Toon en Corrie - Limonaia Villa Augustus - Dordrecht 

07-05-17 Three Al’s - De Roode Bioscoop - Amsterdam 

17-09-17 Three Al’s - Tonden Theatertoer - Tonden 

05-11-17 De Optocht - Toon Tellegen - De Roode Bioscoop - Amsterdam  
 
Vanbinsbergen Playstation (6) 
10-03-17 CD Presentatie Tales Without Words - Bimhuis - Amsterdam 

17-03-17 Willem Twee Concertzaal - Den Bosch 

26-05-17 TivoliVredenbrug ClubNine - Utrecht 

26-08-17 ZomerJazzFietsTour - Garnwerd - Groningen 

08-09-17 Paradox - Tilburg 

28-12-17 PAN Festival - Muziekgebouw aan het IJ - Amsterdam 

Diverse concerten (4) 
14-06-17 Club 100 3.0 - curator Sjoerd de Roij - Zaal 100 - Amsterdam 

06-07-17 CVB solo - Jubileum Conny Janssen Danst - Onderzeebootloods - Rotterdam 

25-11-17 CD presentatie Hide & Squeak Alan Purves - De Roode Bioscoop - Amsterdam 

30-12-17 Brokken Festival - Bimhuis - Amsterdam 

Releases 2017 (3) 
CD Tales Without Words - Vanbinsbergen Playstation - Challenge Records 

LP Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol - Uitgeverij Rubinstein 

CD Hide & Squeak - Alan Purves - Brokken Records
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Stichting Brokken
Amsterdam

Balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016

euro euro

ACTIVA

Vaste activa

Materiële Vaste Activa 2.054 1.224

Totaal Vaste Activa 2.054 1.224

Vlottende activa

Voorraden 14.464 9.431

Vorderingen 88.604 21.006

Liquide middelen 40.519 19.285

Totaal vlottende activa 143.587 49.722

TOTAAL ACTIVA 145.641 50.946

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 15.670 10.407

Totaal eigen vermogen 15.670 10.407

Langlopende Schuld

Nog te besteden subsidie FPK 37.875 0

Overige langlopende schulden 1.000 0

Totaal langlopende Schuld 38.875 0

Kortlopende schuld

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 91.096 40.539

Totaal Kortlopende Schuld 91.096 40.539

TOTAAL PASSIVA 145.641 50.946
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Functionele Exploitatierekening 2017

Begroting

2017 FPK 2016

euro euro euro

BATEN

1 a Publieksinkomsten binnenland 68.162 69.500 113.033

- Recette 853 2.500 1.189

- Uitkoop 39.350 47.000 85.128

- Partage 27.959 20.000 26.716

1 b Publieksinkomsten buitenland 33.055 8.000 2.500

1 Publieksinkomsten Totaal 101.217 77.500 115.533

2 Sponsorinkomsten 0 0 0

3 a Baten coproducties 0 12.500 0

3 b Overige inkomsten 6.465 5.000 13.719

3 Overige Directe Inkomsten Totaal 6.465 17.500 13.719

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3) 107.682 95.000 129.252

5 Indirecte Opbrengsten 700 6.500 2.220

6 a Bijdragen particulieren incl. vrienden 0 5.000 0

6 b Bijdragen van bedrijven 0 0 0

6 c Bijdragen van private fondsen 27.000 15.000 3.000

6 d Bijdragen van goede doelenloterijen 0 0 0

6 e Overige private bijdragen 7.365 0 0

6 Overige bijdragen uit private middelen 34.365 20.000 3.000

7 Totaal Eigen Inkomsten 142.747 121.500 134.472

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 153.773 155.500 105.500

9 Meerjarige subsidie provincie 0 0 0

10 Meerjarige subsidie gemeente 0 0 19.980

11 Meerjarige subsidie overig 0 0 0

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 20.500 12.000 1.400

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 174.273 167.500 126.880

14 Totale baten 317.020 289.000 261.352

INKOMSTENQUOTES

Berekende Eigen Inkomensquote 45,03% 42,04% 51,45%

Berekende Andere Inkomensquote 51,49% 46,19% 59,63%



Stichting Brokken
Amsterdam

Functionele Exploitatierekening 2017 (vervolg)

Begroting

2017 FPK 2016

euro euro euro

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 57.357 56.000 37.483

2 Beheerslasten materieel 27.503 20.000 17.774

3 Totale Beheerslasten 84.860 76.000 55.257

4 Activiteitenlasten personeel voorbereiding 67.405 43.000 30.073

4 Activiteitenlasten personeel uitvoering 107.696 120.000 117.919

4 Activiteitenlasten personeel 175.101 163.000 147.992

5 Activiteitenlasten materieel voorbereiding 18.721 13.000 15.742

5 Activiteitenlasten materieel uitvoering 21.485 25.000 23.968

5 Marketing 11.640 12.000 17.997

5 Educatieve activiteiten 0 0 0

5 Activiteitenlasten materieel 51.846 50.000 57.707

6 Lasten Coproducties 0 0 0

7 Totale Activiteitenlasten 226.947 213.000 205.699

8 Totale lasten 311.807 289.000 260.956

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 5.213 0 396

10 Saldo rentebaten/-lasten 50 0 45

11 Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

50 0 45

12 Exploitatieresultaat 5.263 0 441

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 0,70 0,90 0,80

Fte. Tijdelijk in dienst 0,79 0,40 0,35

Fte. Inhuur 2,16 2,90 2,01

Totaal Fte. personele bezetting 3,65 4,20 3,16

Aantal vrijwilligers 2 4 2

Fte. vrijwilligers 0,02 0,20 0,02

*) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt.
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Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd

tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Continuïteit

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling

van continuïteit van de stichting en financiële steun van diverse financiers. Zonder deze financiële steun

is het voortbestaan van de stichting onzeker. Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan 

ten aanzien van concerten die in volgende boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de

aard van de bedrijfsactiviteiten. Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot

huur-/ en arbeidscontracten. De duur van deze contracten overschrijden de looptijd 

van de subsidiebeschikking.

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair

berekende afschrijvingen, waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen.

Vlottende activa

Onderhanden activiteiten:

Kosten en opbrengsten met betrekking tot producties welke in het volgende jaar in productie gaan,

worden in het onderhanden werk verantwoord. Kosten en opbrengsten met betrekking tot lopende 

producties worden verdeeld op basis van de looptijd e/o aantal opvoeringen van het project.

Onder onderhanden werk worden alleen variabele (personeels)kosten en opbrengsten verantwoord,

welke direct aan een project toe te rekenen zijn.

Vorderingen:

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van een

voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

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 reeds zodra zij voorzienbaar zijn.  



Stichting Brokken
Amsterdam

Toelichting op de Balans per 31 december 2017

2017 2016

euro euro

Materiële vaste activa

Boekwaarden per aanvang boekjaar 1.224 1.828

Investeringen 1.870 0

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen -1.040 -604

Boekwaarden per ultimo boekjaar 2.054 1.224

Voorraden

Voorraad cd's en luisterboeken 12.331 9.431

Overlopende producties 2.133 0

14.464 9.431

Voorraad cd's en luisterboeken:

De voorraad is gewaardeerd tegen een herleide kostprijs van 40% van de verkoopprijs.

Hierop is een voorziening voor incourantheid op in mindering gebracht.

Voorraad cd's en luisterboeken 16.054 12.048

Herwaardering -3.723 -2.617

12.331 9.431

Vorderingen

Debiteuren 30.490 18.707

Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen 47.865 0

Omzetbelasting 8.789 1.929

Vooruit betaalde kosten 125 125

Overige vorderingen en overlopende activa 1.335 245

88.604 21.006

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening voor 

mogelijke oninbaarheid is indien van toepassing hierop in mindering gebracht:

Debiteuren 17.517 18.707

Nog te factureren bedragen 12.973 0

Voorziening 0 0

30.490 18.707

Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen:

Amsterdams Fonds voor de Kunst Godverdomse dagen 17.000 0

Prins Bernhard Cultuurfonds Godverdomse dagen 15.000 0

Behoud de Begeerte Godverdomse dagen 7.365 0

Norma Fonds Godverdomse dagen 5.000 0

Amsterdams Fonds voor de Kunst Brokkenfestival 3.500 0

47.865 0



Stichting Brokken
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

euro euro

Liquide middelen

ING betaalrekening 11.196 12.427

ING spaarrekening 28.217 3.172

ING spaarrekening 0 54

Kas 1.106 3.632

40.519 19.285

Algemene reserve

Stand per 1 januari 10.407 9.966

Bestemming exploitatieresultaat 5.263 441

Stand per 31 december 15.670 10.407

Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten 37.875 0

In januari 2017 is er een extra startvoorschot van 25% van het beschikte jaarsubsidie uitbetaald. 

Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2020.

Overige langlopende schulden 1.000 0

Betreft het renteloze leningdeel van de door Sena toegekende bijdrage voor het project CD Alan Purves.

De lening dient uiterlijk 30 april 2019 te zijn terugbetaald. 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 65.948 32.902

Loonheffingen 4.059 2.100

Reservering vakantiegeld 2.967 2.000

Vooruit ontvangen bijdrage Gemeente Amsterdam 11.000 0

Controle jaarrekening 4.000 0

Lening Sena 0 1.500

Netto lonen 0 100

Overige schulden en overlopende passiva 3.122 1.937

91.096 40.539

De post crediteuren is als volgt nader te specificeren:

Crediteuren 36.561 20.087

Nog te ontvangen facturen 1.739 3.909

Nog te betalen kosten producties 27.648 8.906

65.948 32.902

Vooruit ontvangen bijdrage Gemeente Amsterdam:

Betreft een bijdrage voor compositie van Vanbinsbergen Playstation, waarvan de uitvoering 8 april 2018

in het Westerpark plaatsvindt.



Stichting Brokken
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017 (vervolg)

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Subsidie Fonds Podiumkunsten:

Nog niet vervallen termijnen van de in cultuurnotaperiode toegezegde meerjarige subsidie

conform beschikking FPK d.d. 1 augustus 2016.

Subsidie voor prestaties 2017-2020, per jaar, exclusief indexatie € 151.500

Prestatieafspraken: Aantal Te behalen

uitvoeringen EIQ

Aantal uitvoeringen circuit klein/middel, per jaar 35 30,0%

Aantal uitvoeringen circuit groot, per jaar 5 35,0%

Totaal, per jaar 40 30,6%

Personeel:

Stichting Brokken is langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot arbeidscontracten. 

De duur van deze contracten overschrijden de looptijd van de subsidiebeschikking.

Activiteiten:

Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan ten aanzien van concerten die in volgende 

boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de aard van de bedrijfsactiviteiten.

In de aanvraag van de meerjarige subsidie van FPK  is voorzien in een besteding van 8.000 euro per jaar

voor composities door Corrie van Binsbergen. Hiervan is in 2017 2.500 euro besteed aan de

compositie voor project 'Godverdomse dagen'. Het resterend deel zal nog besteed worden in de periode

2018-2020.

Huisvesting:

De stichting is op 22-12-2012 een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de gebruiksruimte

aan De Wittenstraat 100 E te Amsterdam. De huur vangt aan op 1-1-2013. De huur bedraagt 344,32

euro per maand inclusief 124,87 verrekenbaar voorschot servicekosten. De opzegtermijn is 3 maanden.
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening 2017

2017 2016

euro euro

Publieksinkomsten

Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Binnenland 68.162 113.033

Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Buitenland 33.055 2.500

101.217 115.533

Overige inkomsten

Opbrengst verkoop luisterboeken / cd 's 5.904 12.823

Doorbelaste kosten concerten 521 361

Overige inkomsten activiteiten 40 535

6.465 13.719

Indirecte opbrengsten

Opbrengst concerten (andere dan Brokken producties) 700 2.220

Bijdragen van private fondsen

Fonds Productie

Prins Bernhard Cultuurfonds Godverdomse dagen 15.000 0

Norma Fonds Godverdomse dagen 10.000 0

Sena Ontwikkeling cd 2.000 3.000

27.000 3.000

Overige private bijdragen

Behoud de Begeerte (Antwerpen) 7.365 0

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Basisbedrag 75.000 0

Subsidie voor activiteiten - circuit klein/middel 45.500 48.000

Subsidie voor activiteiten - circuit groot 31.000 52.500

Indexatie 2017 2.273 0

Bijdrage arbeidsmarkt 0 5.000

153.773 105.500

Meerjarige subsidie DMO, Gemeente Amsterdam

Jaarlijkse subsidie uhv het kunstenplan 2013-2016 0 19.980

Er is geen subsidie aangevraagd en toegekend voor kunstenplan 2017-2020.
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening 2017 (vervolg)

2017 2016

euro euro

Overige bijdragen uit publieke middelen

Fonds Productie

Amsterdams Fonds v.d. Kunst Godverdomse dagen 17.000 0

Amsterdams Fonds v.d. Kunst Brokkenfestival 3.500 0

DutchCulture Dansen op een glazen plafond (België) 0 1.400

20.500 1.400

Inkomstenquotes

Berekende Eigen Inkomensquote 45,03% 51,45%

De Eigen Inkomstenquote (EIQ) wordt als volgt berekend: [Eigen Inkomsten : Totale baten] x 100%.

De te behalen Eigen Inkomstenquote 2017-2020 is 30,6%. Het niet voldoen aan de EIQ kan gevolgen

hebben voor de hoogte van de toegekende subsidie.

Berekende Andere Inkomensquote 51,49% 59,63%

De Andere Inkomstenquote (AIQ) wordt als volgt berekend:

[(Totale baten – Vaste Voet Fonds - Uitvoeringssubsidie Fonds) : Totale baten] x 100%

Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding 34.178 21.882

Secretariaat en publiciteit 15.062 6.724

Administratie 5.461 6.724

Overig personeel 0 854

54.701 36.184

Overige beheerslasten personeel 2.656 1.299

57.357 37.483

Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten 4.132 5.258

Kantoorkosten 3.001 2.573

Algemene publiciteitskosten 9.918 2.999

Afschrijvingskosten 1.040 604

Diverse algemene kosten 9.412 6.340

27.503 17.774

Algemene publiciteitskosten:

Website 7.525 1.965

Overige publiciteitskosten 2.393 1.034

9.918 2.999
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening 2017 (vervolg)

2017 2016

euro euro

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke leiding 17.081 16.814

Artistiek personeel (compositie, script, vormgevers) 8.700 0

Artiesten, musici 31.071 4.725

Technisch personeel 5.195 0

Publiciteitsmedewerkers 1.830 0

Overig personeel 3.528 8.534

67.405 30.073

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Artiesten, musici 85.033 101.719

Technisch personeel 15.367 6.032

Overig personeel 7.296 10.168

107.696 117.919

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 

Luisterboeken / cd 's 4.790 13.703

Techniek 322 0

Zaalhuur e/a locatiekosten 3.866 140

Vervoer 1.700 775

Sejour 1.751 321

Hotel/verblijf 5.264 0

Overige 1.028 803

18.721 15.742

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Techniek 2.300 65

Zaalhuur e/a locatiekosten 110 930

Vervoer 12.111 10.795

Sejour 3.995 7.192

Hotel/verblijf 2.039 918

Overige 930 4.068

21.485 23.968

Marketing

Publicieit concerten 6.975 8.583

Kosten agent / commissie verkoop concerten 4.665 9.414

11.640 17.997
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Model V, overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties

Circuit Klein/Midden Groot Totaal

€ 1.300 € 6.200 nvt

35 5 40

35 10 45

35 10 45

0 5 5

€ 0 € 31.000 € 31.000

* negatief: minder gerealiseerd dan subsidiabel, positief: meer gerealiseerd dan subsidiabel

Tegenwaarde eventuele 

onderprestatie *

Eventuele onderprestatie tot en 

met verslagjaar *

Bedrag gemiddeld subsidie per 

prestatie

Aantal subsidiabel tot en met 

verslagjaar

Aantal gerealiseerd tot en met 

verslagjaar

Aantal gerealiseerd tot en met 

verslagjaar (herverdeeld)
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WNT-verantwoording 2017

De stichting ontvangt minder dan 500.000 euro per jaar maar wenst toch te voldoen aan de

WNT-norm.

C. van R.A. van

Binsbergen Otterloo

Functiegegevens Zakelijk- en Zakelijk

 Artistiek leider leider

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 0,30 0,30

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 21.664 20.741

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Subtotaal 21.664 20.741

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 54.300 54.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt nvt

Totale bezoldiging 21.664 20.741

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 0,30 0,20

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 21.348 13.475

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Totale bezoldiging 2016 21.348 13.475

Bestuur:

Het bestuur ontvangt in de zin van de WNT zowel geen beloning, belastbare onkostenvergoedingen en 

beloningen op termijn. Derhalve is er geen sprake van een overschrijding in de zin van de WNT. 

Naam Functie Van T/m

J.A. Kamps Voorzitter 1/1 31/12

A.M.D. Keurentjes Secretaris 1/1 22/2

N.A.G. Luttels Secretaris 23/2 31/12

C.A.M.M. Muiser Penningmeester 1/1 31/12

S.E. Heimann Bestuurslid 1/1 31/12



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording
Stichting Brokken 2017

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Producties

Nieuwe producties 4 2

Reprise producties 7 4

Nieuwe Co-producties 0 1

Reprise Co-producties 0

 

Totaal aantal producties 11 7

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Bezoeken per categorie

Nieuwe producties 5177

Reprise producties 1549

Nieuwe Co-producties 0

Reprise Co-producties 0

 

Totaal aantal bezoeken 6726 7500

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten

Noord 1 3

Oost 6 7

Midden 3

West 4 6

Zuid 9 5

Amsterdam 10 5

Rotterdam 2 1

Den Haag 1

Utrecht 2 1

Buitenland 11 8

 

Totaal aantal uitvoeringen 45 40

Waarvan in standplaats 10 6

Waarvan schoolvoorstellingen 0

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
bezoekers

Noord 350

Oost 511

Midden

West 492

Zuid 1039

Amsterdam 1849

Rotterdam 363

Den Haag

Utrecht 318

Buitenland 1804 600

 

Totaal aantal bezoekers 6726 7500

Waarvan in standplaats 1849

Waavan schoolvoorstellingen 0 0



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording
Stichting Brokken 2017

 
HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen 6726 7500

Schoolvoorstellingen 0 0

 

Totaal 6726 7500

Waarvan betalend (regulier) 5816 6500

Waarvan niet betalend (regulier) 910 1000

 
HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 0

Inleidingen 0

Anders/Overige
(toe te lichten in verslag)

0

Totaal 0

 
HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aantal voorstellingen over de
twee circuits (kleine en grote zaal)

Grote zaal (>400 stoelen) 10 5

Kleine zaal (<=400 stoelen) 35 35

 

Totaal 45 40



1

MODEL	IV	SPEELLIJST	2017	

Productie Datum	uitvoeringAanvang	uitvoeringbezoekers betalende	 Verkoopafspraak GZ Soort	uitvoering Landkeuze Plaats Podium Zaal capaciteit Aangepaste	 festival
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 28-jan-17 20:00 60 55 uitkoop Regulier Nederland Lochem	(GLD) Bibliotheek	Lochem 90 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 29-jan-17 15:00 80 70 uitkoop Regulier Nederland Doesburg	(GLD) Gasthuiskerk 150 Nee
Toon	Tellegen	&	het	Wisselend	Toonkwintet	-	Wij	weten	wie	wij	zijn...	/	R 01-feb-17 20:30 125 98 partage Regulier Nederland Tilburg	(NB) SBM	Paradox SBM	Paradox	-	Zaal1	(175) 175 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 05-feb-17 14:30 29 25 uitkoop Regulier Nederland Enschede	(OV) Wilminktheater	/	Muziekcentrum Arke	Zaal	(Muziekcentrum)	(200) 200 Nee
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 10-mrt-17 20:30 211 196 uitkoop Premiere Nederland Amsterdam	(NH) BIMhuis BIMhuis	-	Concertzaal	(225) 225 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 12-mrt-17 15:00 129 121 uitkoop Regulier Nederland Boxmeer	(NB) De	Weijer De	Weijer	-	Theaterzaal	(150) 150 Nee
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 17-mrt-17 20:30 58 17 uitkoop Regulier Nederland 's-Hertogenbosch	(NB) De	Toonzaal De	Toonzaal	-	Concertzaal	(120) 120 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 19-mrt-17 16:00 77 70 partage Regulier Nederland Amsterdam	(NH) Theater	de	Roode	Bioscoop Theater	de	Roode	Bioscoop	-	Zaal	(70) 77 Nee
Toon	Tellegen	&	het	Wisselend	Toonkwintet	-	Wij	weten	wie	wij	zijn...	/	R 26-mrt-17 12:00 184 184 buitenland Regulier Belgie Brussel	(BE) Passa	Porta	Festival De	Munt 200 Ja
Schrijvers	in	Concert	/	R 11-apr-17 20:00 110 93 uitkoop Regulier Nederland Dordrecht	(ZH) Villa	Augustus	-	Limonaia 110 Nee
The	Three	Al's	/	R 07-mei-17 16:00 49 43 partage Regulier Nederland Amsterdam	(NH) Theater	de	Roode	Bioscoop Theater	de	Roode	Bioscoop	-	Zaal	(70) 70 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 17-mei-17 20:00 68 64 uitkoop Regulier Nederland Bergen	aan	Zee	(NH) Vredeskerkje 100 Nee
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 26-mei-17 21:00 57 46 uitkoop Regulier Nederland Utrecht	(UT) TivoliVredenburg TivoliVredenburg	-	Club	Nine	(175) 175 Nee
CLUB	100	3.0 14-jun-17 21:00 22 18 recette Regulier Nederland Amsterdam	(NH) Zaal	100 Zaal	100	-	Grote	Zaal	(100) 75 Nee
Corrie	van	Binsbergen	Solo	/	R 06-jul-17 20:30 80 80 uitkoop 1 Regulier Nederland Rotterdam	(ZH) Onderzeebootloods 600 Nee
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 26-aug-17 12:30 350 340 uitkoop Regulier Nederland Winsum	(GR) ZomerJazzFietsTour tent	in	Garnwerd 350 Ja
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 08-sep-17 20:30 100 66 uitkoop Regulier Nederland Tilburg	(NB) SBM	Paradox SBM	Paradox	-	Zaal1	(175) 175 Nee
The	Three	Al's	/	R 17-sep-17 11:00 135 120 uitkoop Regulier Nederland Tonden	(GLD) Boerderij	De	Krume 135 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 30-sep-17 20:30 127 80 recette 1 Try-out Nederland Amsterdam	(NH) Het	Zonnehuis Het	Zonnehuis	-	Grote	Zaal	(450) 450 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 12-okt-17 20:00 101 84 buitenland Try-out Belgie Dendermonde	(BE) CC	Belgica 400 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 13-okt-17 20:00 227 190 buitenland Premiere Belgie Gent	(BE) Vooruit	/	Minard 230 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 19-okt-17 20:00 98 97 buitenland Regulier Belgie Hasselt	(BE) CC	Hasselt 349 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 20-okt-17 20:15 167 84 buitenland 1 Regulier Belgie Antwerpen	(BE) Arenbergschouwburg 800 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 21-okt-17 20:30 130 128 buitenland Regulier Belgie Antwerpen	(BE) Vrijetijdscentrum	De	Schelde 130 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 26-okt-17 20:15 123 120 buitenland 1 Regulier Belgie Aartselaar	(BE) CC	Aartselaar 470 Nee
Toon	Tellegen	-	Hemels	en	Vergeefs	/	R 01-nov-17 20:30 51 45 uitkoop Regulier Nederland Tilburg	(NB) SBM	Paradox SBM	Paradox	-	Zaal1	(175) 175 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 04-nov-17 20:00 353 180 buitenland Regulier Belgie Beveren	(BE) CC	Ter	Vesten 400 Nee
Toon	Tellegen	-	De	Optocht	/	R 05-nov-17 16:00 70 63 partage Regulier Nederland Amsterdam	(NH) Theater	de	Roode	Bioscoop Theater	de	Roode	Bioscoop	-	Zaal	(70) 70 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 06-nov-17 21:00 105 94 uitkoop Regulier Nederland 's-Hertogenbosch	(NB) November	Music Verkadefabriek	-	Clubzaal	(80) 105 Ja
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 08-nov-17 20:15 91 79 buitenland 1 Regulier Belgie Sint	Truiden	(BE) CC	de	Bogaard 418 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 09-nov-17 20:00 158 108 buitenland 1 Regulier Belgie Leuven	(BE) 30CC	/	Schouwburg 660 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 10-nov-17 20:00 172 172 buitenland Regulier Belgie Herentals	(BE) CC	't	Schaliken 345 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 20-nov-17 20:15 340 277 partage 1 Premiere Nederland Amsterdam	(NH) Kleine	Komedie Kleine	Komedie	-	Theaterzaal	(503) 503 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 21-nov-17 20:00 0 0 partage 1 Regulier Nederland Enschede	(OV) Wilminktheater	/	Muziekcentrum Holland	Casinozaal	(Wilminktheater)	(1001) 1001 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 22-nov-17 20:30 72 67 uitkoop Regulier Nederland Alkmaar	(NH) Theater	de	Vest Theater	de	Vest	-	Kleine	zaal	(260) 260 Nee
Alan	Purves	Solo 25-nov-17 20:30 65 46 partage Premiere Nederland Amsterdam	(NH) Theater	de	Roode	Bioscoop Theater	de	Roode	Bioscoop	-	Zaal	(70) 70 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 29-nov-17 20:15 189 174 uitkoop Regulier Nederland Eindhoven	(NB) Muziekgebouw	Frits	Philips Muziekgebouw	Frits	Philips	-	Kleine	zaal	(400) 400 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 30-nov-17 20:30 154 145 uitkoop 1 Regulier Nederland Helmond	(NB) Cacaofabriek Cacaofabriek	-	Grote	Zaal	(550) 550 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 17-dec-17 16:00 207 193 partage Regulier Nederland Nijmegen	(GLD) LUX LUX	-	Theaterzaal	LUX	7	(250) 250 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 19-dec-17 20:30 128 118 partage Regulier Nederland Heerlen	(LI) Parkstad	Limburg	Theaters Theater	Heerlen	-	LIMBURGzaal	(362) 362 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 20-dec-17 20:30 261 249 partage Regulier Nederland Utrecht	(UT) TivoliVredenburg TivoliVredenburg	-	Cloud	Nine	(400) 400 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 22-dec-17 20:30 283 270 partage Regulier Nederland Rotterdam	(ZH) LantarenVenster LantarenVenster	-	Grote	zaal	(300) 300 Nee
Godverdomse	Dagen	op	een	Godverdomse	Bol 23-dec-17 20:30 242 229 partage Regulier Nederland Haarlem	(NH) Toneelschuur Toneelschuur	-	Grote	theaterzaal	(260) 260 Nee
Vanbinsbergen	Playstation	-	Tales	Without	Words 28-dec-17 20:30 586 541 uitkoop 1 Regulier Nederland Amsterdam	(NH) PAN	Festival Muziekgebouw	aan	't	IJ	-	Grote	zaal	(725) 608 Ja
Brokken	Festival 30-dec-17 20:30 302 277 uitkoop Regulier Nederland Amsterdam	(NH) BIMhuis BIMhuis	-	Concertzaal	(225) 225 Nee

6566 6802 13368
TOTAAL 6726 5816

AMSTERDAM TOTAAL 1849 1611 10	concerten 10 GROTE	ZALEN bezettingsgraad 50,31				 %

BUITENLAND TOTAAL 1804 1426 11	concerten
GVD 3728 3138 22	concerten
















