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Bestuursverslag 2018 

Stichting Brokken produceerde in 2018 twee nieuwe theaterproducties: in het voorjaar de 

kleine productie Olijven moet je leren lezen, een soort stoomcursus poëzie met Ellen 

Deckwitz en in het najaar Ik wou met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet, een 

voorstelling waar drie disciplines bij elkaar komen. Daarnaast ontving Corrie van 

Binsbergen een compositieopdracht van de Gemeente Amsterdam voor de viering van 

Westergasfabriek 15 jaar. Aan het eind van het jaar brachten we een speciale 

jubileumuitgave van Brokken Records uit op het Brokken Festival; een mooie afsluiting 

van een prachtig jaar, waar we met voldoening op terug kunnen kijken. 

Publieksbereik 

Verbreding van het publieksbereik en het op gang brengen van publieksstromen buiten 

de gangbare circuits zijn belangrijke doelstellingen van Stichting Brokken. Daarmee zijn 

we met onze diverse cross-over projecten al decennia bezig; soms binnen muzikale 

circuits of leeftijdsgroepen, vaak ook in combinatie met andere disciplines zoals literatuur 

of dit jaar met beeldende kunst in de productie Ik wou. Het potentieel aan bezoekers 

wordt hiermee verbreed. Door activiteiten als CLUB 100, het Brokken Festival en in 2018 

Club Phil Extended en het concert in de openbare ruimte bij de Westergasfabriek wordt 

ook een jonger publiek bereikt en zo wordt een slag tegen een op de loer liggende 

vergrijzing van het Stichting Brokken-publiek geslagen. In het uitgebreid 

activiteitenverslag wordt hier verder op ingegaan. Op het Brokken Festival 2017 hebben 

we een publieksenquête gehouden. De uitkomst was een bevestiging van wat wij al 

dachten: ons publiek is heel divers, bestaat niet alleen uit jazzliefhebbers, trouwe 

bezoekers zowel als nieuwsgierig gemaakte nieuwkomers bezochten het festival, en 

bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. Leuke details: een vader die zijn zoon 

meeneemt, een neef die zijn oom op sleeptouw neemt. Op het Brokken Festival 2019 

willen we de enquête herhalen. 

 

Het contact met het publiek is altijd heel direct en persoonlijk. Dat dit wordt gewaardeerd 

komt tot uiting in de hoge bezettingsgraad en de positieve reacties van publiek en 

recensenten, van collega’s en mensen uit de kunstwereld. Ook de positieve feedback die 

we ondervonden bij het opzetten van Vrienden voor Stichting Brokken, waarover 

hieronder straks meer, was tekenend en hartverwarmend. De verschillende projecten 

brengen ons niet alleen in theaters, jazzclubs en festivals door het hele land, maar ook 

naar bibliotheek, kerk, school, zorginstelling en ziekenhuis; niet alleen horizontaal maar 

ook verticaal door alle geledingen van de maatschappij.  

3



Eigen signatuur. Marketing 

Om binnen de overvloed aan voorstellingen en concerten zichtbaar en opgemerkt te 

blijven hebben we vol ingezet op branding en marketing. In nauwe samenwerking met de 

creatieve designers van de firma HOAX uit Amsterdam, zijn we in enkele sessies dieper 

ingegaan op merkessentie, visie, missie, waarden en merkbelofte. Samen hebben we een 

nieuwe website ontworpen. Vernieuwing was nodig vanwege de veranderende manier 

waarop men een website bekijkt, vaak bijvoorbeeld op de mobiele telefoon. Maar vooral 

speelde deze belangrijke vraag daarbij een rol: promoten we het ‘merk’ Corrie van 

Binsbergen of Stichting Brokken? Uiteindelijk was de conclusie: de naam Corrie van 

Binsbergen is bekender, persoonlijker en spreekt meer, en de stichting is het vehikel, de 

organisatie, de producent. Door te reflecteren op onze specifieke en onderscheidende 

kwaliteiten hebben we voor alle activiteiten een overkoepelende huisstijl ontwikkeld 

waarin de eigen signatuur tot uiting komt. HOAX maakt het veelkleurige aspect van ‘het 

merk Corrie van Binsbergen’ als samensteller, bruggenbouwer, orenopener, 

hokjesgeestverjager mooi zichtbaar in deze animatie. >> Alles beweegt / Panta Rhei 

Ook in 2018 heeft Bureau Lommer voor de producties Olijven moet je leren lezen en Ik 

wou Google Grants campagnes gedaan. Zij zetten in op zichtbaarheid van de titels van 

de producties, de artiesten en de locaties die worden bespeeld. De relevantie van de 

campagnes is goed (boven de door Google gestelde grens van 5% voor Grants 

accounts). 

Voor een SWOT-analyse verwijzen we naar het jaarverslag van 2017. In de basis zijn de 

premissen in het veld namelijk niet wezenlijk veranderd. Maar we proberen dus zeker wel 

de zwakke punten te verbeteren zoals u hierboven al heeft kunnen lezen. 

Acquisitie                                                                                                                                     

De boekingen van de twee nieuwe theaterproducties werden in het Nederlandse 

theatercircuit door Theaterzaken via Rudolphi gedaan. In Vlaanderen werd de productie Ik 

wou, door bemiddeling van Behoud de Begeerte door Theaterbureau Thassos verkocht.  

De verkoop van losse boekingen, reprises en diverse jazzconcerten deden we zelf.  

Het samenbrengen van verschillende disciplines werkt niet alleen publieksvergrotend, 

maar maakt ook ons speelveld groter en werkt derhalve tevens afzetmarktvergrotend. En 

dat is nodig want de penibele situatie in het binnen- en buitenlandse jazzcircuit blijft een 

punt van zorg. Zowel het aantal potentiële speelbeurten als de uitkoopsommen blijven 

dalen. De financiering van de activiteiten van de jazz-tak van Stichting Brokken, zoals met 

bijvoorbeeld Vanbinsbergen Playstation drukt daarom steeds zwaarder op de 

activiteitenlasten. Bij de verkoop van met name de laatste band stuiten wij onherroepelijk 
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op het dilemma; spelen voor een te lage uitkoop, of niet spelen. In 2018 hebben we bij 

de drie jazz-organisaties die de gevraagde uitkoop niet konden betalen, voor optie 1 

gekozen.  

Organisatie                                                                                                                        

in loondienst:                                                                                                                     

Corrie van Binsbergen - artistieke en deels zakelijke leiding (vanaf 01-04-2018) !

Rutger van Otterloo  - zakelijke leiding (01-01-2018 t/m 31-03-2018) !

Sarah Wasch    - administratie en productie 0,4 fte, vanaf 01-04-2018 0,5 fte 

op freelance basis:                                                                                                            

Frank van der Schaar          - publiciteit 01-01-2018 t/m 31-05-2018                                        

Nina van der Velde             - publiciteit 01-09-2018 t/m 31-12-2018 

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

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

minder goed te werken dan gehoopt. Sinds april 2018 wordt de stichting weer gerund 

zoals in de voorgaande Kunstenplanperiodes, met korte lijntjes binnen de organisatie, 

maar ook naar andere partijen zoals Theaterzaken via Rudolphi, programmeurs, fondsen 

et cetera. Zo blijft Stichting Brokken de transparante instelling en flexibele organisatie die 

we willen zijn. Deze verandering binnen de organisatie is in de FPK-monitorgesprekken 

2017/2018 reeds aan de orde gekomen. 

Sarah Wasch was met zwangerschapsverlof van 1 augustus 2018 tot 1 januari 2019.                 

Er kwam daardoor veel productiewerk bij Corrie van Binsbergen te liggen, maar omdat zij 

zich daarop had ingesteld was dit evenwel behapbaar.                                                   

Van januari 2017 tot en met mei 2018 was Frank van der Schaar onze 

publiciteitsmedewerker en van september tot en met december Nina van der Velde. 

Inmiddels werken we met Marjolein van Ruiten die tot einde 2020 persbenadering doet. 

Robert van Bemmelen verzorgt nog altijd tot grote tevredenheid de financiële 

administratie. De administratie wordt gevoerd in het boekhoudprogramma Exact 

waardoor we zelf goed inzicht en overzicht in de financiën kunnen houden.   

Financieel resultaat

Er is in 2018 een positief resultaat gehaald van €11.435.                                                         

Het eigen vermogen is toegenomen tot €27.105.  

De publieksinkomsten bedragen €80.325. De daling van de publieksinkomsten is te 

verklaren door de lagere uitkopen bij de veelal kleinere zalen die we bespeelden in 

vergelijking met de midden en grote zalen van 2017. Het totaal is echter conform de 

meerjarenbegroting (€77.500). 
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Ook de daling van de activiteitenlasten (totaal €184.654) is eenvoudig te verklaren door 

de kleine producties met weinig personeel.  

Door de veranderingen binnen de organisatie zien we dientengevolge verschuivingen bij 

de beheerslasten: daling zakelijke leiding, stijging secretariaat, stijging kosten 

administratie. 

De stijging bij marketing naar €19.041 is te verklaren door het feit dat we in 2018 twee 

nieuwe producties brachten, t.o.v. één productie in 2017. Dat betekent dus dubbele 

kosten: beide producties behoeven uiteraard een persfoto, campagnebeeld voor poster/

flyer, drukwerk, verspreiding posters/flyers, publiciteitskosten impresariaat. 

In de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van jaarlijks €8.000 voor componeerwerk.        

In de jaarcijfers 2018 is dit nu inzichtelijk gemaakt en is dit als bestemmingsreserve bij het 

eigen vermogen opgenomen.           

De solvabiliteitsratio is sterk gestegen t.o.v. 2017 en bedraagt 24% in 2018. 

Eigen inkomsten quote (EIQ) 

Omdat we in 2018 geen grote productie zoals Godverdomse Dagen op een 

Godverdomse Bol in 2017 hadden, hebben we geen extra financiële steun bij private 

fondsen aangevraagd. Natuurlijk daalt hierdoor ook de eigen inkomsten quote (EIQ). 

Mede dankzij private steun van Vrienden van Stichting Brokken bleef de EIQ met 35,64% 

wel ruim boven de eis van het FPK van 30,6%. 

Stakeholders, Brokkenmakers 

Stichting Brokken heeft door de jaren heen veel goodwill opgebouwd binnen de eigen 

sector, maar ook breder in het culturele veld. We hebben goede connecties met 

organisaties als Bimhuis, OBA, CPNB, de Schrijverscentrale, Theaterzaken via Rudolphi, 

het Nederlands Letterenfonds, Behoud de Begeerte, Oerol en Wintertuin. We kunnen 

rekenen op positieve steun door goede persoonlijke contacten met bijvoorbeeld Aad van 

Nieuwkerk (Vrije Geluiden Radio), Co de Kloet (NTR, Radio Soul & Jazz) en niet te 

vergeten de vele musici en schrijvers met wie we samenwerken en gewerkt hebben, die 

zorgen voor goede mond-tot-mondreclame.                                                                                                                    

En dit jaar hebben we er een belangrijke groep stakeholders bij gekregen die naast 

financiële ondersteuning ook ambassadeurs zijn voor Stichting Brokken: 

Vrienden van Stichting Brokken: “BrokkenMakers” 

Corrie: “Omdat ik me van de noodzaak bewust ben dat Stichting Brokken voldoende 

eigen inkomsten moet behalen, opperde ik het initiëren van een Brokkenvriendenclub. 

Het werd me door diverse mensen afgeraden, ook door het bestuur met wie ik dit plan 
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op de bestuursvergadering in februari besprak. Het zou relatief te veel tijd en moeite 

kosten. Maar het leek mij haalbaar om jaarlijks €5.000 te verzamelen. In concreto zouden 

we dan 50 mensen moeten vinden die voor de lopende kunstenplanperiode jaarlijks €100 

zouden willen schenken, zonder verdere tegenprestatie. Ik polste daartoe eerst een paar 

stakeholders. Na hun positieve reactie mailde ik ongeveer 30 potentiële Brokkenvrienden. 

Zonder veel moeite had ik binnen een maand het beoogde bedrag bij elkaar. Een aantal 

mensen doneert beduidend meer dan de voorgestelde jaarlijkse €100! Het was 

hartverwarmend zulke positieve reacties te ontvangen. Hieronder twee reacties. De naam 

“BrokkenMaker” werd me door een van de benaderde mensen aangereikt.” 

" Grappig dat je met deze vraag komt omdat ik in het verleden meerdere malen heb 

nagedacht hoe ik jouw werk extra zou kunnen ondersteunen. Heb er daarna nooit echt 

werk van gemaakt; voornemens die voornemens bleven. Als fan heb ik al veel van je 

werk in mijn bezit en als je in de buurt bent kom ik zeker kijken/luisteren. (Amsterdam 

vind ik als provinciaal te ver weg J) Vrienden spoor ik vaak aan mee te gaan en dat is 

eigenlijk altijd een positieve ervaring gebleken. CD’s en tickets voor optredens al enige 

malen aan vrienden/kinderen cadeau gedaan. Dus nu je met deze vraag komt hoef ik 

niet lang na te denken; goed idee waar ik graag een bijdrage (100 Euro per jaar is 

prima) voor wil leveren. 

" Zeker, ik word graag een Brokkenvriend. Ik vind het een goed initiatief van je. !

De muziekwereld heeft een grote behoefte aan makers van vrije muziek al was het 

alleen al om tegenwicht te bieden aan de grote golf commerciële saaiheid die dagelijks 

over ons wordt uitgestort.#Maar nog belangrijker vind ik dat het een grote inspiratiebron 

vormt voor mijzelf en andere muzikanten die daarmee hun blik op de horizon kunnen 

verruimen.#Ten derde natuurlijk de bijdrage die het levert aan het plezier van de 

toehoorder. 

Kwantitatieve prestatieafspraken. Bezoekersaantallen. Regionale spreiding 

We brachten 47 concerten waarvan 4 in grote zalen. Het totaal aantal speelbeurten was 

daarmee ook dit jaar hoger dan begroot. Met het surplus van 5 grote zalen in 2017 

blijven we binnen de norm van de jaarlijks 5 te bespelen grote zalen. We zien door het 

verschil van 10 grote zalen in 2017 versus 4 grote zalen in 2018 én het gegeven dat meer 

dan de helft van de speelbeurten in 2018 bestond uit kleine producties die op kleine 

locaties speelden, waaronder huisconcerten, zoals te verwachten de bezoekersaantallen 

dalen. De bezettingsgraad was daarentegen over het algemeen erg goed. Het relatief 

hoge aantal niet betalende bezoekers komt vooral voort uit evenementen waar geen 

entree voor gevraagd wordt, zoals het Oranjewoud Festival, Westerpark en Tour de Waal. 

Bij premières nodigen wij belangrijke partners uit en krijgen musici de mogelijkheid 

familieleden uit te nodigen. Bij overige concerten houden wij ons zoveel mogelijk aan de 
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door de locatie beschikbaar gestelde vrijkaarten.                                                                        

In 2018 bespeelden we alle regio’s. 

Bestuur 

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

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 horen 

daarnaast 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 driemaal per jaar bij elkaar. In 2018 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.  

De Code Culturele Diversiteit en Governance Code Cultuur heeft de aandacht van de 

organisatie en het bestuur. Stichting Brokken houdt zich aan de Wet Normering 

Topinkomens.  

In 2018 namen we afscheid van Christan Muiser, het langst zittende bestuurslid en trad 

Bas Kwakman, auteur, beeldend kunstenaar en directeur van Poetry International, toe tot 

het bestuur. Nicolien Luttels nam toen de functie penningmeester van Christan over.                                                                                                                 

Samenstelling bestuur Stichting Brokken:  

Hans Kamps   - Voorzitter  - aangetreden op 13 februari 2015   2e termijn      

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

Bas Kwakman          - Secretaris               - aangetreden op 1 april 2018     1e termijn                   

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

Als altijd was het ook dit jaar weer een hele klus het jaarverslag te maken. Niettemin gaf 

het - ook als ieder jaar opnieuw - veel voldoening om alles nog eens de revue te laten 

passeren. Het is natuurlijk ook gewoon goed om het jaar te evalueren. En wanneer je dan 

kunt constateren hoe goed het gaat met de stichting krijg je daarvan zoveel positieve 

energie! Dus “Moedig voorwaarts” zoals de oude Reve al zei. 

Amsterdam / Aijen, 17 maart 2019 

Corrie van Binsbergen, artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken 

Namens het bestuur: 

————————————————-  ————————————————- 

Hans Kamps, voorzitter    Nicolien Luttels, penningmeester 

————————————————-  ————————————————- 

Bas Kwakman, secretaris    Sonja Heimann, lid

S.E. Heimann (28 mrt 2019)

S.E. Heimann
Bas kwakman (29 mrt 2019)
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Uitgebreid Activiteitenverslag 2018 

OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN 

Ellen Deckwitz tekst en performance Corrie van Binsbergen muziek en gitaar  

Martijn Grootendorst live video 

Met Ellen had ik al eerder gewerkt, maar dan binnen een veel groter verband, namelijk de 

productie Dansen op een Glazen Plafond (2015). Ellen gaf me in 2016 haar net 

verschenen bundel Olijven moet je leren lezen. Ik vond het zo’n aanstekelijk boek dat ik 

direct zin kreeg om te zien of we hier een live versie van konden maken. Omdat ik al had 

ervaren hoe goed Ellen live op het podium is, en dat ze met haar speelse associërende 

geest op een ongeëvenaarde manier poëzie brengt, leek het me een muzikale uitdaging 

om dit samen te gaan doen. Ik wilde in deze context ook proberen of ik hier het idee 

waar ik al langer mee rondliep in kwijt kon. Namelijk om in plaats van muziek te 

combineren met spoken word - waardoor je qua volume natuurlijk toch beperkingen 

houdt - nu en dan te spelen bij geprojecteerde tekst. Daartoe nam ik contact op met 

videast Martijn Grootendorst. Dit bleek een geweldig goede match. Zowel artistiek als 

persoonlijk. De voorstelling was een soort ‘cursus’ poëzie waarbij Ellen zich heel direct tot 

het publiek richt, afgewisseld met blokken waarin we alleen gedichten en muziek doen,  
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in combinatie met geprojecteerde teksten en geprojecteerde beelden, door Martijn live 

gestuurd vanaf de zijkant van het podium. Het was fijn om eens solo voor de muziek 

verantwoordelijk te zijn. Dat geeft weer een heel andere dynamiek, zowel in 

voorbereiding, als bij de optredens. Het was een geslaagde samenwerking.                           

We speelden Olijven moet je leren lezen elf keer, plus een aangepaste versie op festival 

Zomerzinnen in Dwingeloo. Omdat sommige programmeurs via social media de recensies 

hadden gelezen, konden we de voorstelling voorjaar 2019 nog drie keer spelen.  

In de media 

We waren te gast bij het programma Nieuwsweekend op Radio 1. Er verscheen in 

Tubantia een lang interview met Ellen n.a.v. onze optredens in Enschede, Deventer en 

Zwolle. De Volkskrant en NRC Handelsblad schreven recensies. Op het Brokken Festival 

eind 2017 deden we een kort voorproefje waardoor het publiek geattendeerd werd op 

de voorstelling en er ook voor de première eind januari al iets over geschreven werd.  

• video ‚Brief aan god in de coupé’ (Brokken Festival) 

• video ‚Ze duwt mijn hoofd in de wasbak’ (Brokken Festival)  

• Trailer Olijven moet je leren lezen 

Campagnebeeld 

Ontwerpbureau HOAX maakt deze Kunstenplanperiode het campagnebeeld voor al onze 

producties. Ze verzonnen dus ook dit leuke beeld voor poster, flyer en social media. Hun 

uitgangspunt was: gedichten moet je leren lezen zoals je ooit olijven moest leren eten. 

Ellen en Corrie leren ons hoe we poëzie kunnen lezen en interpreteren. Ze houden ons als 

het ware een bril voor om ons anders te laten kijken en begrijpen. 
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• Als dichter Ellen Deckwitz voordraagt, is ze een magnetisch performer, die de woorden 

laat tollen, buitelen en overweldigen. Op een intrigerend klanktapijt van Corrie van 

Binsbergen masseert Deckwitz monter het wantrouwen weg dat soms heerst jegens de 

poëzie. Olijven moet je leren lezen is liefdevol, opzwepend, en aanstekelijk en doet je 

thuis onmiddellijk naar een dichtbundel grijpen, om het even welke, op zoek naar die 

ene mooie zin. (De Volkskrant)  

• Deckwitz is ook in het theater vurig pleitbezorger van poëzie. (NRC Handelsblad)  

• Van Binsbergen tovert op onnavolgbare wijze perfect bij de teksten aansluitende 

klanken uit haar gitaar. (Draai om je oren) 

• Vijf sterren! Iedereen zou dit moeten zien, ook, of juist, als je nog niet zo poëzie-belezen 

bent. (bezoeker concert) 

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 

Op 8 april 2018 was het lente-jubileumfeest op het Westergasfabriek-terrein om het 

vijftienjarig bestaan van de Westergasfabriek te vieren. Een van de onderdelen van het 

evenement op die dag was de première van de compositieopdracht die ik mocht 

ontvangen van Stadsdeel Westerpark. Ik componeerde speciaal voor deze gelegenheid 

FIFTEEN, een 15-delige suite voor mijn band Vanbinsbergen Playstation. De compositie 

is 18 maart opgenomen in de Wisseloord Studio met Chris Weeda als technicus, die 

tevens het zaalgeluid deed bij het concert op 8 april in Pacific Parc.                                                                   
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Het was een eervolle en ook erg leuke opdracht. Voor mij extra leuk omdat ik 20 jaar in 

de buurt heb gewoond en nu nog steeds met Stichting Brokken in De Wittenstraat zetel. 

Ik heb dus ook veel persoonlijke herinneringen aan de buurt.                                                    

Het concert vond in de openbare ruimte plaats en was derhalve niet alleen voor een 

eigen, ingevoerd publiek. Voor mij lag daar de uitdaging: om met behoud van eigen 

signatuur het aanwezige publiek aan te spreken en geboeid te houden. Daarom heb ik 

ervoor gekozen 15 korte delen te componeren, met elk een eigen verhaal. Ik heb me 

laten inspireren door beelden in het park, door gebeurtenissen en persoonlijke 

herinneringen en mensen die een directe lijn hebben met de Westergasfabriek. Voor het 

publiek hadden we deze achterliggende betekenissen ook uitgeprint. Zo konden zij het 

‘meebeleven’ en de compositie volgen. En zo werden ook de meer abstracte delen heel 

goed behapbaar voor het aanwezige publiek.  

Op deze webpagina het verhaaltje achter de vijftien afzonderlijke delen. Het was een 

geslaagd optreden, met zeer enthousiaste reacties. Vooraf verscheen er een interview 

met Het Parool. Ik hield zelf de beschikking over de opnamen en mocht daarmee doen 

wat ik wilde. De suite is eind 2018 uitgebracht op een speciale jubileum editie van 

Brokken Records (BR #10), feestelijk gepresenteerd tijdens het Brokken Festival dat ook 

tien jaar bestond. Met de nieuwe stukken hebben we ons repertoire nog weer verder 

uitgebreid en verrijkt.  

Vanbinsbergen Playstation speelde zeven keer in 2018. We waren de afsluiting van het 

Oranjewoud Festival, de klapper op de opening van het culturele seizoen Haarlem én we 

waren bij drie jazzclubs de seizoensopener: in Groningen, in Den Bosch en in Arnhem.    

De reacties van het publiek waren overal zeer enthousiast en lovend.                                          

De band is voor mij de ultieme combinatie van vrijheid en structuur.  

Persquotes Fifteen met link naar de hele recensie: 

• Een prachtig document (Jazzenzo) 

• Ode aan een cultuurlocatie (Het Parool) 

• Magnifieke Suite (Moors Magazine) 

• Vanbinsbergen Playstation leidt je door de Westergasfabriek (Ninelicks) 

• Prachtige veelzijdige suite (Jazzel’s Blog) 

• Gloedvolle blazerscollectieven, stevige grooves en ronkende solo’s (JazzFlits) 
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IK WOU - 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 

IK WOU dat geluk een ding was  

en dat ik het ergens vond en mee naar huis nam. 

Ik zou niemand vertellen dat ik het had gevonden.  

Ik zou het verstoppen  

en alleen tevoorschijn halen als ik zeker wist dat ik alleen was.  

Dan zou ik het oppoetsen.  

Geluk moet glimmen,  

ook al is het in het geheim. (uit Ik wou, Toon Tellegen) 

Met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet werken we al sinds 2006 samen en dat is 

hoorbaar en voelbaar. Het is een hechte vriendenclub geworden en dat klinkt, denk ik, 

door in de optredens. In 2017 hadden we weinig optredens in verband met tal van 

andere producties, zoals Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri 

Verhulst. Toon miste het kwintet en deed zelf het verzoek om weer op tour te gaan met 

een nieuw programma. Die wens gold voor ons allemaal, inclusief Ruben Stern die altijd 

het busje rijdt en ook het licht bedient. Najaar 2018 werd als speelperiode afgesproken. 

Staand voor de boekenkast - ik heb inmiddels een meter Tellegen - overwoog ik 
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aanvankelijk diverse dierenverhalen, maar toen mijn oog op het prentenboek Ik wou viel 

kreeg ik daarbij direct ideeën. Bij onze vorige programma’s moest ik altijd een selectie 

maken uit de verhalenbundels, maar dit boek zouden we integraal kunnen doen, met 

projecties van de portretten. Het was een behoorlijke puzzel om de korte poëtische 

teksten, de geschilderde portretten van de Belgische illustratrice Ingrid Godon en de 

muziek tot eenheid te maken, maar het lukte. Toon en Ingrid lieten me vrij om helemaal 

‘from scratch’ te starten en de beelden en teksten naar eigen inzicht te combineren. Heel 

erg leuk om thuis een voorstelling van die voorstelling te maken. Het was heerlijk 

‘punniken’. Ik bedacht dat wij als musici - zeker deze vijf - eigenlijk ook ‘portretten’ zijn en 

integreerde voor ieder van ons substantiële ruimte voor een solo.     

Het was ook een mooi spel met de persoonsvorm, door bij sommige teksten wel een 

portret te projecteren, bij sommige teksten juist niet, of soms binnen een tekst te 

beginnen bij Toon en dan ergens bij een Q-zin een portret aan te zetten via de beamer. 

Door die timing kon je je afvragen wie nu de ‘ik’ was die sprak. Het portret, Toon, of de 

muzikant die een solo aan het spelen was? Zo kon het publiek het ook heel goed op 

zichzelf betrekken. 

Voor het toneelbeeld leek het me mooi om de portretten op een schildersezel te 

projecteren. Dat deden we via een beamer die vanaf de zijkant van het toneel bediend 

werd. Het bedienen van de beamer luisterde qua timing heel nauw, en kon eigenlijk 

alleen door een muzikant gedaan worden. In november/december deed mijn dochter 

Jasja dat en in januari/februari Max Westendorp. Zij deden vervolgens ook de 

boekverkoop na afloop. Die boeken vlogen overigens als warme broodjes over de 

toonbank. We kregen zóveel fijne, warme reacties na afloop, het was een feest. 

15



In de media                                                                                                                              

Toon wil nooit geïnterviewd worden, maar omdat de kaartverkoop aanvankelijk niet zo 

goed leek te gaan lopen, en hij wél wilde dat de voorstelling goed bezocht zou worden 

maakte hij ditmaal een uitzondering. We gingen samen naar Met het Oog Op Morgen 

Radio 1,  ik had een interview met Het Parool, Radio Klara maakte een reportage en deed 

een interview met ons, evenals Amsterdam FM en Toon deed een interview met De Gazet 

van Antwerpen en De Humo.                                                                                                   

Het is en blijft altijd lastig om na te gaan wat nu het meest geholpen heeft: sociale media, 

die interviews, mooie recensies, posters/flyers…; hoe dan ook, de zaalbezetting was bij Ik 

wou zeer goed, met als noemenswaardige hoogtepunten de première in De Kleine 

Komedie Amsterdam, De Bijloke in Gent en Het Toneelhuis Antwerpen. Als het zelfs in 

zo’n groot en bomvol theater nog lukt om de voorstelling intiem te houden dan is de 

missie geslaagd te noemen. 

• Vrolijkheid, speelsheid, ondeugd, melancholie… Ik wou is een warm badje jeugdige 

verwondering zoals je dat van Toon Tellegen verwacht. Tellegen weet met een kinderlij-

ke eenvoud grote maatschappelijke, filosofische kwesties te bevragen. (Theaterkrant) 

• Het is een match made in heaven. Tellegen en kompanen hebben een integere voor-

stelling gemaakt, breekbaar en toch grappig, eerlijk en intiem. In die mate dat je je met 

hen alleen in de zaal waant, als de bevoorrechte bezoeker van een fragiel en buitenissig 

universum. (De Morgen) 

• Het mooiste was dat poëzie, muziek en getekende portretten uiteindelijk een prachtig 

geheel vormden. … Juist door de sobere voordracht begon je over de teksten na te 

denken. Die gingen trouwens vaak zelf ook over denken, en hoe je dat probeerde te 

stoppen. Ik denk daar nu nog altijd over na. Ik werd ook benieuwd naar Corrie’s muziek. 

Ik kende haar nog wel van Corrie en de Brokken, een grotere band met een behoorlijk 

onrustig geluid. Wat maakt zij nog meer? Ik vond haar solo album ‘Self Portrait in Pale 

Blue’ uit 2013 en ‘draai’ dat nu dagelijks. En droom dan weg en denk, en denk, maar 

niet teveel. (Projazz) 

• Drie cultuuruitingen tot eenheid gesmeed. (Friesch Dagblad) 

• Trailer Ik wou       

• Filmpje van soundcheck in de Bijloke 

• Alle recensies op deze webpagina 
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CLUB 100 3.0, ZAAL 100 en BROKKEN FESTIVAL, BIMHUIS !

Tot en met 2016 vormden hoogtepunten uit de maandelijkse concertserie die ik in Zaal 

100 organiseerde een belangrijk onderdeel van het Brokken Festival-programma. Met het 

begin van de huidige Kunstenplanperiode ben ik gestopt met die doorlopende reeks. 

Niettemin kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik miste de binding met die jonge 

makers. Daarom organiseer ik nu één keer per jaar een speciale editie van CLUB 100 in 

Zaal 100. Ik zoek jonge makers die van dit evenement curator zouden kunnen en willen 

zijn. Gedreven, creatieve, breed georiënteerde gasten met een open geest en wars van 

hokjesdenken, geheel in de geest van Stichting Brokken dus. Dat waren in 2018 twee 

muzikanten, beide afkomstig van de afdeling Musician 3.0 van de HKU die een bijzondere 

avond programmeerden onder de noemer CLUB 100 3.0. Erg leuk is dat deze jonge 

gasten mij terug uitnodigden, zo speelde ik juni 2018 op het overgangstentamen van 

Joram Heijmans. 

BROKKEN FESTIVAL VIERT TIENJARIG BESTAAN                                                                                                 

Zondagmiddag 28 december 2008 vond de eerste editie van dit festival plaats. En in 

hetzelfde jaar richtte ik Brokken Records op. Avontuurlijke eclectische muziek zonder 

grenzen is het overkoepelende kenmerk van zowel label als festival. Grenzeloze, tijdloze 

en leeftijdloze programmering het motto.                                                                                    

Het Brokken Festival heeft zich uitgekristalliseerd tot ons jaarlijks paradepaardje waar alles 

waar ‘brokken’ voor staat de revue passeert. Een prikkelend feest der verkenning met een 

grote variëteit aan stijlen, contrasten, genres én leeftijden. Het motto ‘Alles beweegt’ - 
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tevens de titel van mijn eerste CD uit 1989 - klinkt ook in het festival door.                                                                                                              

Natuurlijk, alles is al eens gedaan, maar door andere invalshoeken is het toch ook anders. 

Het is heel verfrissend om samen te werken met jongere musici, en het is omgekeerd ook 

erg leuk om die jonge gasten kennis te laten maken met iemand als Tom America, of de 

ongeëvenaarde Two Al’s. Door de verrassende programmering van veel verschillende 

korte acts, met als bindende schakel de hoge kwaliteit, sprak ook deze editie veel 

mensen aan en bereikten we meer mensen dan alleen de eigen achterban van de 

optredende artiesten. 

HALF PLAYSTATION 3.0 

Tato Wesselo & Luc Laport spoken word Roosmarijn Tuenter altviool, zang Rogier 

Hornman cello Corrie van Binsbergen gitaar Albert van Veenendaal prepared piano 

Dion Nijland bas Yonga Sun drums 

Voor deze editie van het festival had ik een bijzondere samenwerking geïnitieerd: de 

ritmesectie van mijn band Vanbinsbergen Playstation samen met jonge talenten, 

afkomstig van HKU afdeling Musician 3.0, die mij waren opgevallen. Ieder van de gasten 

bracht een eigen stuk mee en we creëerden samen iets speciaal voor het festival.  

In het programmaboekje schreef ik: Rogier Hornman, een bijzondere jonge maker, speelt 

cello, componeert, denkt na. Rogier was in mei medecurator van CLUB 100 3.0. 

Roosmarijn Tuenter, een eigenzinnige singer-songwriter, die altviool speelt en daarbij 

loepzuiver zingt. Tato Wesselo is erg grappig heb ik in juni bij z'n overgangstentamen 

HKU gezien. En Luc Laport met zijn intrigerende facebookintro „Liever een pauw dan een 

postduif. Maar ik hou wel van post. Postmodern, postpunk”, maakt ook nieuwsgierig. 

18



UNDER THE SURFACE 

In dit trio komen drie generaties samen: zangeres Sanne Rambags (1994), gitarist Bram 

Stadhouders (1987) en drummer Joost Lijbaart (1967). Sanne is een van de weinige 

zangeressen van haar generatie die op een zeer open manier kan improviseren, soms met 

zelf geschreven teksten en gedichten, soms door zich als instrumentalist met haar stem te 

positioneren tussen de muzikanten. 

MAUD VAN HAUWAERT & TWO AL’S 

Maud Vanhauwaert spoken word Albert van Veenendaal prepared piano                           

Alan Purves percussie & dingen 

Sinds 2017 vraag ik op het Brokken Festival ook een of meerdere literaire gasten omdat 

dit zo’n belangrijke tak van mijn activiteiten met Stichting Brokken vormt. Voor deze editie 

had ik Maud Vanhauwaert uitgenodigd voor een muzikale ontmoeting met de Two Al’s. 

Dit leek me zeer goed matchen met de licht ontregelende improvisaties van dit 

onweerstaanbare duo. En het werd inderdaad een bijzonder treffen! 

TOM AMERICA spoken word, keyboards, films 

Iemand die ik bewonder om de bijzondere verbinding die hij weet te leggen tussen 

literatuur en muziek is Tom America. Op het festival vertoonden we een aantal van de 

korte films die Tom America maakte over schrijvers en dichters. Ik koos voor de auteurs 

met wie ik ook heb samengewerkt. Als begin van de derde en laatste set deed hij live een 

kort solo-optreden, voorafgaand aan het optreden van Indian Askin. Een groot contrast 

en toch ook weer niet; in die zin dat Tom America in de zeventiger jaren een punker was 

en zo ook weer een verbinding heeft met de door hen zelf verklaarde ‘nupunk’ van Indian 

Askin.  

INDIAN ASKIN 

Chino Ayala zang, gitaar Bart van der Elst toetsen, zang Jasja Offermans bas, zang 

Ferry Kunst drums 

Indian Askin won in 2016 de Edison voor Beste Nieuwkomer. De band heeft succesvolle 

clubtours gedaan, stond in het voorprogramma van o.a. De Staat en Kensington en 

speelde op meer dan 50 festivals, zoals Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte 

Cross en Lowlands. Na hun succesvolle debuutalbum Sea Of Ethanol kwam in januari 

2019 hun tweede album Another Round uit. Mijn dochter Jasja speelt in de band en het 

was voor mij echt een feestje om ter afsluiting van het festival ook een nummer samen te 

spelen met deze hard rockende band.
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In de media 

Omdat ik bij deze editie naast het samengaan van stijlen, met name het samenkomen van 

generaties binnen het Brokken Festival wilde benadrukken heb ik een professionele 

fotoshoot geregeld samen met Jasja. 

Ik had Marjolein van Ruiten gevraagd voor persbenadering tbv het Brokken Festival. Heel 

veel concreets leverde dit voor het festival niet op, want de uitnodiging bij Co de Kloet 

lag er al en ook Aad van Nieuwkerk van Vrije Geluiden Radio besteedde er al aandacht 

aan. Desalniettemin stond het festival nu in diverse bladen en magazines aangekondigd 

die het anders zeker niet hadden opgepikt. Zoals Opzij, Nouveau, I love Theatre, 1e rang 

en Luister Magazine. Het was erg leuk om samen met Jasja een heel uur te gast te zijn bij 

Co de Kloet op Radio Soul & Jazz. Luister de uitzending hier terug. 

• Corrie van Binsbergen is er wederom in geslaagd een bijzondere mix van optredens 

aaneen te schakelen. Bij Half Playstation 3.0 was de interactie tussen voortreffelijk im-

proviserende topmuzikanten en gepassioneerd vertolkte teksten uniek te noemen.           

Er ontstond ter plekke een zichzelf versterkende synergie tussen deze kunstvormen.            

(Draai om je oren) 
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• Klik hier voor het programmaboekje 

• Bekijk de aftermovie 

 

DIVERSE CONCERTEN 

Naast de tournee die we deden met Ik wou krijgen we ook vaak verzoeken om op te 

treden met Toon Tellegen buiten het reguliere theatercircuit. Zo speelden we met het 

kwintet in de bibliotheek van Arnhem en de bibliotheek van Schiedam. Niet altijd zijn de 

financiële of technische middelen toereikend voor het kwintet en dan stel ik het trio 

Hemels en Vergeefs voor, of ik kom - indien het om een kort optreden gaat - solo met 

Toon, zoals op de twee huisconcerten aan het begin van het jaar. Ook stel ik soms Alan 

Purves solo voor, of Two Al’s of Three Al’s, de gouden combinatie van Albert van 

Veenendaal & Alan Purves (de Two Al’s) en schrijver A.L. Snijders (de 3e ‘Al’). 

Erg leuk was de uitnodiging van Jaap Lampe directeur van de Stadsschouwburg & 

Philharmonie Haarlem of ik mee wilde denken over en programmeren voor de opening 

van het seizoen tijdens de Cultuurnacht Haarlem op 8 september. Een minifestival, een 

soort kruising tussen zijn Club Phil, het Parksessies Festival dat Maarten Claus in de zomer 

in Haarlem programmeert en mijn Brokken Festival. Ik bracht de Two Al’s in die 

gekoppeld werden aan plaatselijke spoken word dichters, twee fantastische duo’s te 

weten Perforator en Nora Fischer & Marnix Dorrestein, Diamanda La Berge Dramm solo 

en we speelden een set met Vanbinsbergen Playstation. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

In mei werd ik door Hermine Deurloo uitgenodigd voor het Jazzfestival Amersfoort in een 

ad hoc kwintet bestaande uit alleen vrouwen. Was best een gekke combinatie maar een 

goed bandje met Kika Sprangers, Sun-Mi Hong en Phaedra Kwant. In oktober werd ik 

uitgenodigd  door de Amsterdam Klezmer Band voor hun Club Amsterdam Klezmer.                                                                  

Beide concerten waren leuke muzikale ontmoetingen.                                                                                                

Dit najaar werd ik ook als bandcoach gevraagd door Jazzlab Den Bosch. Het 

uitgangspunt is om eigen stukken voor hun bezetting te bewerken en met hen in te 

studeren. Het idee was dat twee keer te doen en vervolgens nog een andere coach te 

vragen. Ze waren echter dermate enthousiast dat ze me vroegen ook die andere twee 

ochtenden te coachen. Het waren leuke amateur-muzikanten op redelijk niveau, die open 

minded en leergierig waren. Ik kon bij een paar verstokte oudere muzikanten een luikje 

open wrikken dat waarschijnlijk lang op slot had gezeten. Het was wederzijds echt heel 

leuk en inspirerend. 
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BROKKEN RECORDS 

In 2008 richtte ik het eigen platenlabel Brokken Records op. Het overkoepelende 

kenmerk is avontuurlijke eclectische muziek zonder grenzen. Het streven was in ieder 

geval ieder jaar één album uit te brengen. Een prachtige aanleiding in 2018 dus voor 

Brokken Records #10, een speciale jubileum editie van het label. De CD opent met 

FIFTEEN, de 15-delige suite gecomponeerd voor Vanbinsbergen Playstation. Voorts 

tracks van alle voorgaande Brokken Records. Het geheel is een kleurrijk en feestelijk 

verzamel-album. Op deze webpagina meer informatie. 
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Speellijst 2018 

Olijven moet je leren lezen 

26-jan-18 Toneelschuur, Haarlem  

28-jan-18 Theater De Bussel, Oosterhout  

31-jan-18 De Nieuwe Liefde, Amsterdam  

01-feb-18 De Kennismakerij, Tilburg  

17-feb-18 Theater Aan de Slinger, Houten  

01-mrt-18 Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden  

03-mrt-18 Wilminktheater / Muziekcentrum, Enschede  

10-mrt-18 Theater Bouwkunde, Deventer  

11-mrt-18 Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort  

16-mrt-18 Theater Walhalla, Rotterdam  

25-mrt-18 Odeon De Spiegel Theaters, Zwolle 

16-jun-18 Zomerzinnen Festival, Dwingeloo  

Vanbinsbergen Playstation 

08-apr-18 Westergasfabriek 15 jaar, Pacific Parc, Amsterdam  

18-apr-18 Podium JIN, Brebl, Nijmegen  

10-jun-18 Oranjewoud Festival, Oranjewoud  

09-sep-18 Stichting Jazz in Groningen, Brouwerij Martinus, Groningen 

25-sep-18 Stichting Jazz in Arnhem, Theater het Hof, Arnhem  

26-sep-18 Jazzkapel, Podium Azijnfabriek, ’s-Hertogenbosch 

Ik wou Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet    

12-nov-18 De Kleine Komedie, Amsterdam  

21-nov-18 Het Klooster, Woerden  

25-nov-18 Theater Walhalla, Rotterdam  

28-nov-18 Schouwburg Ogterop, Meppel  

06-dec-18 Cultuurhuis Heerlen 

07-dec-18 C-mine cultuurcentrum Genk (B) 

08-dec-18 CC Het Gasthuis, Aarschot (B)  

12-dec-18 Toneelschuur, Haarlem 

16-dec-18 Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort  

19-dec-18 De Bijloke, Gent (B) 

23-dec-18 LUX, Nijmegen  
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Diverse concerten 

07-jan-18  Corrie van Binsbergen & Toon Tellegen     Huisconcert, Cultuur Tonden 

17-jan-18  Corrie van Binsbergen & Toon Tellegen    Huiskamerconcert, Rotterdam 

19-jan-18 Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs  Taborgroep (welzijn), Gent (B) 

26-mrt-18 Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs boek.be, Minard, Gent (B) 

05-okt-18 Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs  Het Betweter Festival, Utrecht 

03-nov-18 Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs Het Grote Gebeuren, Groningen 

11-mrt-18 Alan Purves Solo  Marimba Weekend, BIMhuis, Amsterdam  

12-apr-18 Alan Purves Solo  Haagse Beek Organisatieadvies, ’s-Gravenhage 

05-mei-18 Alan Purves Solo  Tour de Waal, Heesselt  

13-mrt-18 Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn...  Bibliotheek, Schiedam  

17-mrt-18 Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn...  Rozet Bibliotheek, Arnhem 

20-dec-18 Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn...  't Schaliken, Herentals (B) 

05-mei-18 Corrie van Binsbergen Solo Tour de Waal, Heesselt 

30-mei-18 CLUB 100 3.0   Zaal 100, Amsterdam 

08-sep-18 Club Phil Extended   Cultuurnacht, Philharmonie, Haarlem 

22-sep-18 The Three Al's   PlusEtage, Baarle-Nassau 

10-nov-18 TWO AL'S    Hothouse, Qbus, Leiden 

30-dec-18 Brokken Festival   BIMhuis, Amsterdam  

Overige activiteiten  

26-mei-18 Bitches Brewery     Amersfoort Jazz 

25-okt-18 CVB gast bij  Amsterdam Klezmerband  Mezrab, Amsterdam
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Stichting Brokken 2018  

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Producties

Nieuwe producties 6 2 4

Reprise producties 7 4 7

Nieuwe Co-producties 0 1 0

Reprise Co-producties 0 0

 

Totaal aantal producties 13 7 11

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Bezoeken per categorie

Nieuwe producties 3682 5177

Reprise producties 1972 1549

Nieuwe Co-producties 0 0

Reprise Co-producties 0 0

 

Totaal aantal bezoeken 5654 7500 6726

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van

voorstellingen/concerten

Noord 6 3 1

Oost 10 7 6

Midden 4 3

West 5 6 4

Zuid 5 5 9

Amsterdam 6 5 10

Rotterdam 3 1 2

Den Haag 1 1

Utrecht 1 1 2

Buitenland 6 8 11

 

Totaal aantal uitvoeringen 47 40 45

Waarvan in standplaats 6 6 10

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van

bezoekers

Noord 731 350

Oost 740 511

Midden 393

West 393 492

Zuid 190 1039

Amsterdam 1066 1849

Rotterdam 221 363

Den Haag 50

Utrecht 550 318

Buitenland 1320 600 1804

 

Totaal aantal bezoekers 5654 7500 6726

Waarvan in standplaats 1066 1849

Waavan schoolvoorstellingen 0 0 0
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Stichting Brokken 2018  

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen 5654 7500 6726

Schoolvoorstellingen 0 0 0

 

Totaal 5654 7500 6726

Waarvan betalend (regulier) 4707 6500 5816

Waarvan niet betalend (regulier) 947 1000 910

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten 0 0

Inleidingen 0 0

Anders/Overige

(toe te lichten in verslag)
0 0

Totaal 0 0

HUIDIG BOEKJAAR 2018 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aantal voorstellingen over de

twee circuits (kleine en grote zaal)

Grote zaal (>400 stoelen) 4 5 10

Kleine zaal (<=400 stoelen) 43 35 35

 

Totaal 47 40 45

Akkoord accountant

Datum  

Plaats  

Naam  

Handtekening  
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Stichting Brokken
Amsterdam

Balans per 31 december 2018
Na resultaatbestemming

31-12-2018 31-12-2017

euro euro

ACTIVA

Vaste activa

Materiële Vaste Activa 901 2.054

Totaal Vaste Activa 901 2.054

Vlottende activa

Voorraden 11.886 14.464

Vorderingen 36.005 88.604

Liquide middelen 64.158 40.519

Totaal vlottende activa 112.049 143.587

TOTAAL ACTIVA 112.950 145.641

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 16.605 15.670

Bestemmingsreserve Composities 10.500 0

Totaal eigen vermogen 27.105 15.670

Langlopende Schuld

Nog te besteden subsidie FPK 37.875 37.875

Overige langlopende schulden 0 1.000

Totaal langlopende Schuld 37.875 38.875

Kortlopende schuld

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 47.970 91.096

Totaal Kortlopende Schuld 47.970 91.096

TOTAAL PASSIVA 112.950 145.641

29



Stichting Brokken
Amsterdam

Functionele Exploitatierekening 2018

Begroting

2018 FPK 2017

euro euro euro

BATEN

1 a Publieksinkomsten binnenland 63.107 69.500 68.162

- Recette 201 2.500 853

- Uitkoop 56.457 47.000 39.350

- Partage 6.449 20.000 27.959

1 b Publieksinkomsten buitenland 17.218 8.000 33.055

1 Publieksinkomsten Totaal 80.325 77.500 101.217

2 Sponsorinkomsten 0 0 0

3 a Baten coproducties 0 12.500 0

3 b Overige inkomsten 7.932 5.000 6.465

3 Overige Directe Inkomsten Totaal 7.932 17.500 6.465

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3) 88.257 95.000 107.682

5 Indirecte Opbrengsten 1.701 6.500 700

6 a Bijdragen particulieren incl. vrienden 5.320 5.000 0

6 b Bijdragen van bedrijven 0 0 0

6 c Bijdragen van private fondsen 0 15.000 27.000

6 d Bijdragen van goede doelenloterijen 0 0 0

6 e Overige private bijdragen 0 0 7.365

6 Overige bijdragen uit private middelen 5.320 20.000 34.365

7 Totaal Eigen Inkomsten 95.278 121.500 142.747

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 157.561 155.500 153.773

9 Meerjarige subsidie provincie 0 0 0

10 Meerjarige subsidie gemeente 0 0 0

11 Meerjarige subsidie overig 0 0 0

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 14.500 12.000 20.500

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 172.061 167.500 174.273

14 Totale baten 267.339 289.000 317.020

INKOMSTENQUOTES

Berekende Eigen Inkomensquote 35,64% 42,04% 45,03%

Berekende Andere Inkomensquote 41,06% 46,19% 51,49%
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Stichting Brokken
Amsterdam

Functionele Exploitatierekening 2018 (vervolg)

Begroting

2018 FPK 2017

euro euro euro

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 47.592 56.000 57.357

2 Beheerslasten materieel 23.663 20.000 27.503

3 Totale Beheerslasten 71.255 76.000 84.860

4 Activiteitenlasten personeel voorbereiding 62.237 43.000 67.405

4 Activiteitenlasten personeel uitvoering 70.685 120.000 107.696

4 Activiteitenlasten personeel 132.922 163.000 175.101

5 Activiteitenlasten materieel voorbereiding 13.407 13.000 18.721

5 Activiteitenlasten materieel uitvoering 19.284 25.000 21.485

5 Marketing 19.041 12.000 11.640

5 Educatieve activiteiten 0 0 0

5 Activiteitenlasten materieel 51.732 50.000 51.846

6 Lasten Coproducties 0 0 0

7 Totale Activiteitenlasten 184.654 213.000 226.947

8 Totale lasten 255.909 289.000 311.807

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 11.430 0 5.213

10 Saldo rentebaten/-lasten 5 0 50

11 Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

5 0 50

12 Exploitatieresultaat 11.435 0 5.263

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)

Fte. Vast in dienst 0,85 0,90 0,70

Fte. Tijdelijk in dienst 0,25 0,40 0,79

Fte. Inhuur 1,64 2,90 2,16

Totaal Fte. personele bezetting 2,74 4,20 3,65

Aantal vrijwilligers 0 4 2

Fte. vrijwilligers 0,00 0,20 0,02

*) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt.
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Stichting Brokken
Amsterdam

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonderwinststreven 

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en het Handboek

verantwoording meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten. Wanneer

de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het Handboek.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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

Voorraden:

De voorraad cd's en luisterboeken is gewaardeerd tegen een herleide kostprijs van 40% van de verkoop-

prijs. Hierop is een voorziening voor incourantheid op in mindering gebracht indien van toepassing.

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.  
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Stichting Brokken
Amsterdam

Toelichting op de Balans

2018 2017

euro euro

Materiële vaste activa

Boekwaarden per aanvang boekjaar 2.054 1.224

Investeringen 0 1.870

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen -1.153 -1.040

Boekwaarden per ultimo boekjaar 901 2.054

Voorraden

Voorraad cd's en luisterboeken 11.011 12.331

Onderhanden werk: voorbereidingskosten / overlopende producties 875 2.133

11.886 14.464

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 14.237 16.054

Herwaardering -3.226 -3.723

11.011 12.331

Vorderingen

Debiteuren 23.393 30.490

Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen 3.500 47.865

Omzetbelasting 6.904 8.789

Vooruit betaalde kosten 0 125

Overige vorderingen en overlopende activa 2.208 1.335

36.005 88.604

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

mogelijke oninbaarheid is indien van toepassing hierop in mindering gebracht:

Debiteuren 15.125 17.517

Nog te factureren bedragen 8.268 12.973

Voorziening 0 0

23.393 30.490

Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen:

Amsterdams Fonds voor de Kunst Brokkenfestival 3.500 3.500

Amsterdams Fonds voor de Kunst Godverdomse dagen 0 17.000

Prins Bernhard Cultuurfonds Godverdomse dagen 0 15.000

Behoud de Begeerte Godverdomse dagen 0 7.365

Norma Fonds Godverdomse dagen 0 5.000

3.500 47.865
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Stichting Brokken
Amsterdam

Toelichting op de Balans (vervolg)

2018 2017

euro euro

Liquide middelen

ING betaalrekening 7.217 11.196

ING spaarrekening 55.000 28.217

Kas 1.941 1.106

64.158 40.519

Algemene reserve

Stand per 1 januari 15.670 10.407

Bestemming exploitatieresultaat 935 5.263

Stand per 31 december 16.605 15.670

Bestemmingsreserve Composities

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met componeerwerk ter waarde van 8.000 euro per jaar.

Voor de nog te besteden bedragen 2017-2018 wordt een bestemmingsreserve aangehouden.

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming exploitatieresultaat 10.500 0

Stand per 31 december 10.500 0

Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten 37.875 37.875

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 0 1.000

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

De lening is in 2018 afgelost.

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 24.720 65.948

Loonheffingen 2.759 4.059

Reservering vakantiegeld 2.434 2.967

Reservering ziekteverzuim 2.804 0

Nog te besteden bijdrage Société Gavigniès 5.000 0

Netto lonen 5.289 0

Vooruit ontvangen bijdrage Gemeente Amsterdam 0 11.000

Controle jaarrekening 3.400 4.000

Overige schulden en overlopende passiva 1.564 3.122

47.970 91.096
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Toelichting op de Balans (vervolg)

2018 2017

euro euro

De post crediteuren is als volgt nader te specificeren:

Crediteuren 11.175 36.561

Nog te ontvangen facturen 1.113 1.739

Nog te betalen kosten producties 12.432 27.648

24.720 65.948

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

Subsidie voor prestaties 2017-2020, per jaar, inclusief indexatie 2017-2018 � 157.561

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.

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

2018 2017

euro euro

Publieksinkomsten

Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Binnenland 63.107 68.162

Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Buitenland 17.218 33.055

80.325 101.217

Overige inkomsten

Opbrengst verkoop luisterboeken / cd 's 7.908 5.904

Doorbelaste kosten concerten 0 521

Overige inkomsten activiteiten 24 40

7.932 6.465

Indirecte opbrengsten

Opbrengst concerten (andere dan Brokken producties) 1.701 700

Bijdragen particulieren incl. vrienden

Donaties Brokkenvrienden 5.320 0

Bijdragen van private fondsen

Fonds Productie

Prins Bernhard Cultuurfonds Godverdomse dagen 0 15.000

Norma Fonds Godverdomse dagen 0 10.000

Sena Ontwikkeling cd 0 2.000

0 27.000

Overige private bijdragen

Behoud de Begeerte (Antwerpen) 0 7.365

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Basisbedrag 75.000 75.000

Subsidie voor activiteiten - circuit klein/middel 45.500 45.500

Subsidie voor activiteiten - circuit groot 31.000 31.000

Indexatie 2017 2.273 2.273

Indexatie 2018 3.788 0

157.561 153.773
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

2018 2017

euro euro

Overige bijdragen uit publieke middelen

Fonds Productie

Gemeente Amsterdam Vanbinsbergen Playstation 11.000 0

Amsterdams Fonds v.d. Kunst Brokkenfestival 3.500 3.500

Amsterdams Fonds v.d. Kunst Godverdomse dagen 0 17.000

14.500 20.500

Inkomstenquotes

Berekende Eigen Inkomensquote 35,64% 45,03%

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 41,06% 51,49%

De Andere Inkomstenquote (AIQ) wordt als volgt berekend:

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

Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding 21.746 34.178

Secretariaat en publiciteit 7.917 5.462

Publiciteit 7.328 9.600

Administratie 6.110 5.461

Overig personeel 160 0

43.261 54.701

Reservering ziekteverzuim 2.804 0

Overige beheerslasten personeel 1.527 2.656

47.592 57.357

Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten 4.132 4.132

Kantoorkosten 2.048 3.001

Algemene publiciteitskosten 5.202 9.918

Afschrijvingskosten 1.153 1.040

Diverse algemene kosten 11.128 9.412

23.663 27.503

Algemene publiciteitskosten:

Website 4.233 7.525

Overige publiciteitskosten 969 2.393

5.202 9.918
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

2018 2017

euro euro

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke leiding 17.409 17.081

Artistiek personeel (compositie, script, vormgevers) 6.000 8.700

Artiesten, musici 28.854 31.071

Technisch personeel 1.567 5.195

Publiciteitsmedewerkers 5.467 1.830

Overig personeel 2.940 3.528

62.237 67.405

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Artiesten, musici 53.480 85.033

Technisch personeel 9.028 15.367

Overig personeel 8.177 7.296

70.685 107.696

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 

Luisterboeken / cd 's 7.537 4.790

Techniek 2.397 322

Zaalhuur e/a locatiekosten 485 3.866

Vervoer 1.475 1.700

Sejour 586 1.751

Hotel/verblijf 0 5.264

Overige 927 1.028

13.407 18.721

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Techniek 200 2.300

Zaalhuur e/a locatiekosten 110 110

Vervoer 10.264 12.111

Sejour 5.355 3.995

Hotel/verblijf 2.869 2.039

Overige 486 930

19.284 21.485

Marketing

Publiciteit concerten 11.748 6.975

Kosten agent / commissie verkoop concerten 7.293 4.665

19.041 11.640
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Model V, overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties

Circuit Klein/Midden Groot Totaal

� 1.300 � 6.200 nvt

70 10 80

78 14 92

78 14 92

8 4 12

� 10.400 � 24.800 � 35.200

* 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 2018

C. van R.A. van

Binsbergen Otterloo

Functiegegevens Zakelijk- en Zakelijk

 Artistiek leider leider

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/3

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,375 0,30

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 27.172 6.437

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Subtotaal 27.172 6.437

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 70.125 13.833

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt nvt

Totale bezoldiging 27.172 6.437

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Gegevens 2017

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,30 0,30

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

Totale bezoldiging 2017 21.664 20.741

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. 

datum datum

Naam functie aantreden aftreden termijn

J.A. Kamps Voorzitter 13-2-2015 13-2-2021 2

N.A.G. Luttels Penningmeester 23-2-2017 23-2-2020 1

S.E. Heimann Bestuurslid 1-7-2013 1-7-2019 2

B.F. Kwakman Secretaris 1-4-2018 1-4-2021 1

Afgetreden:

C.A.M.M. Muiser Penningmeester 1-11-2004 1-4-2018
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