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Bestuursverslag 2019
Beknopt overzicht van het jaar
Stichting Brokken produceerde in 2019 opnieuw twee nieuwe theaterproducties: in het
voorjaar Tijd & Melancholie, een soort theatercollege met filosofe Joke Hermsen en twee
gastmusici en in het najaar Een Groter Gebeuren met schrijver/journalist Auke Hulst met
een speciaal voor de voorstelling samengesteld ensemble. Daarnaast speelden we begin
van het jaar de tweede helft van de tournee met Toon Tellegen - Ik wou, een korte
reprise met Ellen Deckwitz - Olijven moet je leren lezen, diverse losse schrijversconcerten,
een aantal soloconcerten en de jaarlijks terugkerende CLUB 100 3.0 en Brokken Festival.
In het uitgebreid activiteitenverslag leest u meer over de inhoud.
Beide nieuwe producties, evenals de overige concerten die we brachten, bereikten een
gemêleerd publiek. Verbreding van het publieksbereik en het op gang brengen van
publieksstromen buiten de gangbare circuits zijn nog steeds belangrijke doelstellingen
van Stichting Brokken. In onze diverse cross-over projecten - waar we al decennia mee
bezig zijn - worden diverse disciplines gecombineerd zoals muziek en literatuur. Of
muziek en wetenschap, kunst en filosofie bijvoorbeeld in het project Tijd & Melancholie
met filosofe Joke Hermsen. Met Een Groter Gebeuren is de doelgroep een mix van uiteraard - de directe fans van Corrie van Binsbergen en Auke Hulst, en meer algemeen:
jazzliefhebbers, muziekliefhebbers, muziektheaterliefhebbers en literatuurliefhebbers. En
daarnaast wilden we ook geëngageerde en politiek georiënteerde mensen, krantenlezers
en jonge intellectuelen aanspreken. Joke Hermsen is een maatschappelijk bewogen
persoon en datzelfde geldt voor Auke Hulst die zijn politieke geëngageerdheid niet
onder stoelen of banken steekt. Het klimaatvraagstuk is meer dan actueel en met Een
Groter Gebeuren haakten we aan op de op dit moment in de wereld levende zorg (of juist
ontkenning daarvan) om het klimaat.
Beide producties waren ons inziens een waardevolle toevoeging in het cultureel landschap. In deze huidige jachtige tijd zijn er steeds minder mensen die het geduld en de
rust nog kunnen opbrengen om uren te lezen. Door de bijzondere en unieke combinatie
van literatuur en muziek van Van Binsbergen wordt in feite een nieuwe vorm van literatuur
‘tot je nemen’ gecreëerd. Anders dan thuis rustig op de bank een boek lezen, maar ook
anders dan een lezing bijwonen. Door een op het verhaal geschreven muzikaal scenario
werkt het geheel voor het publiek als een film voor de oren en wordt het publiek meegevoerd in het verhaal. Het genereert aldus een nieuw soort communicatie met het publiek.
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Door activiteiten als CLUB 100 en het Brokken Festival wordt ook een jonger publiek
bereikt: CLUB 100 wordt georganiseerd door studenten met een eigen achterban, en
vindt plaats in het laagdrempelige Zaal 100. Het Brokken Festival bestaat uit een divers
programma in festivalsetting met jong talent en gevestigde namen.
Het contact met het publiek is direct en persoonlijk. Dat ervaren we na afloop door de
reacties van de bezoekers en ook via uitingen op sociale media. We ondervinden ook
veel waardering van recensenten, collega’s en mensen uit de kunstwereld. Ook de
positieve feedback die we ondervonden bij het opzetten van Vrienden voor Stichting
Brokken in 2018 is tekenend en hartverwarmend.
Eigen signatuur. Marketing
In het najaar van 2017 bracht Stichting Brokken de succesvolle productie Godverdomse
Dagen op een Godverdomse Bol met de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst. We presenteerden de productie Een Groter Gebeuren als een logisch vervolg hierop. We realiseerden ons hierbij wel dat Auke Hulst minder bekendheid geniet dan Verhulst. Bij kenners is
hij evenwel geliefd en zijn schrijverschap wordt zeer geprezen. En in de noordelijke
provincies, waar we 2 van de 9 voorstellingen speelden is hij door zijn achtergrond wel
degelijk bekend.
Om binnen de overvloed aan voorstellingen en concerten zichtbaar en opgemerkt te
blijven hebben we in 2018 vol ingezet op branding en marketing. In nauwe samenwerking
met de creatieve designers van de firma HOAX uit Amsterdam hebben we een nieuwe
website ontworpen. 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 de animatie Alles beweegt / Panta Rhei.
De kleurrijke signatuur zie je ook in 2019 terug in de vormgeving van onze posters en de
brochure 2019/2020 die onder deze link te bekijken is. Bij al onze activiteiten legden we
de brochure op de stoelen om het aanwezige publiek ook attent te maken op de andere
producties van het seizoen, op de brokken-winkel en nieuwe Brokken Records Releases.
Dit leverde verscheidene nieuwe inschrijvingen voor de BrokkenNieuwsbrief op en tevens
een groei van de fans op de Facebookpagina. Ook namen de online bestellingen toe.
Voor een SWOT-analyse verwijzen we naar het jaarverslag van 2017. In de basis zijn de
premissen in het veld namelijk niet wezenlijk veranderd.
Bureau Lommer deed seizoen 18/19 Google Grants campagnes. Die liepen dus nog voor
de producties Ik wou en Tijd en Melancholie. Bureau Lommer zet in op zichtbaarheid van
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de titels van de producties, de artiesten en de locaties die worden bespeeld. Het is
echter lastig om de effectiviteit van dergelijke campagnes te beoordelen en omdat het
relatief ook veel geld kost, hebben we besloten die samenwerking te stoppen. In plaats
daarvan kozen we voor Facebook campagnes waar je gericht doelgroepen kunt bereiken.
Acquisitie
De boekingen van de twee nieuwe theaterproducties werden opnieuw door Theaterzaken
Via Rudolphi gedaan. Omdat De Kleine Komedie Amsterdam het niet aandurfde de
productie Een Groter Gebeuren te programmeren, vanwege de onbekendheid van Auke
Hulst heeft Corrie van Binsbergen het Bimhuis benaderd. Ook in Utrecht, Rotterdam en
Tilburg heeft ze de jazzpodia gecontacteerd. Daar paste het ook uitstekend met de line
up van deze productie. Zo bespeelde Een Groter Gebeuren een mooie mix van
theaterzalen en jazzpodia. De verkoop van losse boekingen, reprises en diverse
jazzconcerten deden we ook dit jaar weer zelf.
Organisatie
in loondienst:
Corrie van Binsbergen

- artistieke en zakelijke leiding (0,4 fte)

Sarah Wasch

- administratie en productie (0,5 fte)

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 is Stichting Brokken
weer de transparante instelling en flexibele organisatie die we willen zijn.
Sarah Wasch kwam op 1 januari 2019 terug van zwangerschapsverlof en de organisatie
loopt weer op rolletjes.
Marjolein van Ruiten heeft al sinds 2013 persbenadering voor een aantal losse projecten
gedaan maar ze is sinds 2019 op freelance basis betrokken bij alle projecten. Zij kent de
organisatie inmiddels ook heel goed en we kunnen in overleg de juiste strategie bepalen
omdat we de seizoenen helemaal in kaart hebben.
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 2019 een klein positief resultaat gehaald van €725.
Het eigen vermogen is daarmee toegenomen tot €27.830.
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De publieksinkomsten bedragen €86.836, hetgeen een stijging van €6.838 laat zien ten
opzichte van 2018. De daling in de beheerslasten is te verklaren door de personele
veranderingen.
De solvabiliteitsratio
De ratio vertoont een zeer lichte stijging van 24,0% naar 24,1%.
Eigen inkomsten quote (EIQ)
Mede dankzij private steun van de Vrienden van Stichting Brokken en de bijdrage van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de productie Een Groter Gebeuren is de EIQ met
38,77% ruim boven de eis van het FPK van 30,6%. En het is een stijging van ruim 3% ten
opzichte van 2018 (35,64%).
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.
Sinds 2018 hebben we er een belangrijke groep stakeholders bij gekregen die naast
financiële ondersteuning ook ambassadeurs zijn voor Stichting Brokken:
Vrienden van Stichting Brokken, met de geuzennaam “BrokkenMakers”.
Kwantitatieve prestatieafspraken
We brachten 48 concerten waarvan 3 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 nog steeds binnen de norm van de jaarlijks 5 te bespelen grote zalen.
Inmiddels is bekend hoe het volgend seizoen eruit ziet en we weten daardoor dat we aan
het eind van het Kunstenplan voldaan zullen hebben aan de kwantitatieve afspraken.
We hebben ruim 2000 bezoekers meer dan vorig jaar. De bezettingsgraad was gemiddeld
66%. 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
door de locatie beschikbaar gestelde vrijkaarten. Het aantal niet betaalde kaarten hangt
voornamelijk samen met gratis, openbare concerten. In 2019 bespeelden we alle regio’s,
m.u.v. midden, echter wel maar liefst 3 x in de stad Utrecht.
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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 heeft een werkgeversrol ten opzichte van de directie en is
eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Brokken. 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 2019 kwam het bestuur samen op 21 maart,
11 juni en 10 december.
Omdat de tweede termijn van Sonja Heimann in juli 2019 zou verlopen en zij - evenals
Corrie, Sarah en het overige bestuur - dat betreurde, heeft het bestuur op de vergadering
van 21 maart unaniem besloten de zittingstermijn van de bestuursleden te wijzigen van
drie naar vier jaar. Dit geeft na de vele wisselingen van de afgelopen jaren meer rust. Het
lidmaatschap van het bestuur duurt nu dus vier jaar met maximaal een termijn van vier
jaar verlenging. We zullen in 2020 deze wijziging in de statuten van de bestuursakte
opnemen. Ook willen we de doelstellingen van de stichting aanpassen aan de realiteit
van de periode die na het Kunstenplan in zal gaan.
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. De Fair Practice Code wordt door Stichting Brokken altijd al gehanteerd.
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

Toekomstplannen
Na rijp beraad en in goed overleg met het bestuur heeft Corrie van Binsbergen ervoor
gekozen voor het komend Kunstenplan geen aanvraag te doen teneinde zich meer te
kunnen toeleggen op componeren, in opdracht van derden. In het eindverslag van volgend jaar en de evaluatie van de kunstenplanperiode 2017-2020 zal ze hier uitgebreider
op ingaan.
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Uitgebreid Activiteitenverslag 2019
TIJD & MELANCHOLIE
Joke Hermsen lezing en tekst Fernando Lameirinhas zang en gitaar Mehmet Polat ud
Corrie van Binsbergen samenstelling muziek en gitaar
’Als niemand het mij vraagt, weet ik het precies, maar wanneer ik iemand moet uitleggen
wat tijd is, weet ik het niet meer’. (Augustinus)
Een van de prachtige uitspraken die ik tegenkwam bij het (her)lezen van de boeken van
Joke Hermsen met wie ik voorjaar 2019 de nieuwe voorstelling Tijd & Melancholie
maakte. Eigenlijk was het niet zozeer een voorstelling maar meer een soort
theatercollege, een muzikaal filosofisch programma, waarin we voor even de tijd stil
probeerden te leggen. Onze samenwerking kwam voort uit de serie De Verlichting die ik
in 2015 in LUX Nijmegen organiseerde, waarvoor ik toen ook Joke had uitgenodigd. Zij
vroeg me daarna of we een keer samen een productie zouden kunnen maken.
De brochuretekst van Tijd & Melancholie:
Romanschrijfster en filosofe Joke Hermsen stelt in Tijd & Melancholie, net als in haar
succesvolle essays ‘Stil de tijd’ en ‘Melancholie van de onrust’, vragen over tijd,
melancholie, liefde en kunst. De door muziek begeleide lezing is bedoeld voor iedereen
die behoefte heeft aan rust en reflectie. Waardoor komt het, vroeg Aristoteles zich af, dat
alle mensen die uitzonderlijk zijn geweest in de wijsbegeerte, literatuur of kunsten,
melancholici blijken te zijn? Hermsen filosofeert hierop door. De melancholie wordt
invoelbaar gemaakt door de saudade van Fernando Lameirinhas, de hüzün van Mehmet
Polat en de muzikale landschappen die Corrie van Binsbergen uit haar elektrische gitaar
tovert.
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Voor Tijd & Melancholie heb ik geen nieuwe stukken gecomponeerd, maar stelde ik wel
het muzikaal scenario samen door me te verdiepen in het werk van Fernando en Mehmet.
Zo maakte ik de keuze van de door hen te spelen stukken en welke plek die in het
programma kregen. Wat betreft mijn eigen spel putte ik vooral uit de sfeer van het
soloalbum Selfportrait in Pale Blue. Voor het theaterbeeld gebruikte ik over de breedte
van het hele achterdoek de projectie van een stromende rivier, real time gefilmd,
waardoor je nauwelijks iets ziet veranderen maar er toch beweging is, en je door de
lichtval toch verloop van tijd ervoer.
Het leek me toepasselijk de première van dit programma in De Nieuwe Liefde te
Amsterdam te houden, waarmee we direct het juiste publiek bereikten. We speelden Tijd
& Melancholie acht keer. De laatste was op het festival Terug naar het begin, in een mooi
klein kerkje. De opkomst was over het algemeen erg goed (uitverkocht in De Nieuwe
Liefde en Schouwburg Utrecht). De respons van het publiek was overal zeer positief, met
soms zeer ontroerde mensen.

In de media
We kregen een mooie recensie in Ugenda. In Het Parool verscheen op de dag voor de
première een paginagroot interview met Joke en mij. We waren samen te gast bij het
zaterdagochtend-programma Nieuwsweekend op Radio 1. Van Joke verscheen het essay
‘Als het pijn doet gaan we terug naar zekere rivieren’ in het literair tijdschrift De Gids,
waarin ze ook reflecteerde op de voorstelling. Lees het hier.

• Wat de voorstelling duidelijk maakt is dat melancholie menselijk is. Dat we door er
aandacht aan te geven verbinding maken met onszelf, de ander en de wereld waarin
we leven. (Ugenda)
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EEN GROTER GEBEUREN
Auke Hulst voordracht, zang en akoestisch gitaar Corrie van Binsbergen gitaar
Hermine Deurloo mondharmonica en sopraansax Joost van Es viool en mandoline
Joost Buis trombone en lapsteel Albert van Veenendaal prepared piano
Hein Offermans bas en basgitaar Yonga Sun drums en elektronica
Aanleiding
In 2017 werd ik door het Groningse literaire festival Het Grote Gebeuren benaderd iets
met het verhaal van Belcampo te doen voor de editie van 2018. Na herlezing van dat
verhaal vond ik het toch wat gedateerd. Rudi Kamminga, de artistiek directeur van het
festival bedacht toen om een speciale schrijfopdracht te geven aan Auke Hulst voor de
10e jubileum-editie (in het nieuwe Groningse Forum) en koppelde ons aan elkaar. Ik
kende Auke niet en wilde voor toezegging eerst zijn werk lezen, omdat dat me uiteraard
wel aan moet spreken. Het bleek een schot in de roos! Wat een geweldige schrijver! Zo
goed dat ik dacht dat het jammer zou zijn zoveel tijd en energie te stoppen in een
eenmalige uitvoering. Na een persoonlijke ontmoeting besloten we een landelijke tour
aan het festival vast te knopen. We speelden de voorstelling 9 x, in een mooie mix van
theaters en jazzpodia. De tekst hebben we in eigen beheer in een boekje op zakformaat
uitgegeven om na afloop te verkopen. En omdat de tour in twee delen plaatsvond, leek
het me daarbij de moeite waard om de eerste concerten multitrack op te nemen. De
audio was vervolgens via een QR-code in het boekje te downloaden.
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Inhoud verhaal
Bericht aan de mensheid: u heeft uw kans gehad. U heeft uw kans vergooid. Uw wereld
staat in brand en u woekert als onkruid. U heeft een week tijd afscheid te nemen van uw
naasten, uzelf, uw wereld, het leven. Breng in uw wanhoop niet nog meer schade aan uw
wereld toe. Neem waardig afscheid. Stijg boven uzelf uit.
Het is november 2019 en bovenstaand bericht bereikt simultaan alle mailboxen, alle
televisie- en radiostations en alle mobiele telefoons ter wereld, in alle denkbare talen. Stel
je eens voor dat jou dit overkomt. Wat zou jíj doen? Paniekeren? Feestvieren tot het
bittere einde? Ook de verteller van Een Groter Gebeuren krijgt deze mededeling. Met
zijn grote (ex)liefde gaat hij op een road trip naar het hoge noorden, om een laatste wens
van beiden in vervulling te laten gaan: het Noorderlicht zien en horen. Ze sluiten zich
hiermee in de kleine wereld van hun auto af van de buitenwereld en creëren zo een eigen
‘binnenwereld’.
Keuze musici
Deze tegenstelling van buiten- en binnenwereld wilde ik tot uiting laten komen door
grote tegenstellingen in de muziek en ik heb verschillende idiomen tegenover elkaar
gezet om het meerlagige verhaal muzikaal vorm te geven. Americana-achtige country
versus een abstracte creepy soundscape of zompige heftige jazz/jazzrock. Ik heb me door
dit klankbeeld laten leiden bij de keuze van de musici. Voor de country-kant heb ik
Hermine Deurloo (chromatische mondharmonica) en Joost van Es (viool, mandoline)
gevraagd. Met Hermine werkte ik al eerder in Dansen op een Glazen Plafond. Zij is een
fantastische muzikant met een prachtig lyrisch geluid - ze wordt wel de nieuwe Toots
Thielemans genoemd - maar ze kan ook een behoorlijk potje scheuren en freestylen op
sopraansaxofoon. Joost van Es zag ik een aantal jaren geleden bij Frédérique Spigt. Hij
bespeelt ieder snaarinstrument dat hem in handen wordt gegeven en wordt beschouwd
als de beste en de meest virtuoze bluegrassfiddler van Europa. Maar ook hij kijkt over zijn
grenzen heen en werkte met veel zeer uiteenlopende musici en ook in theater- en
dansproducties. Met drummer Yonga Sun werk ik sinds 2008 samen, eerst in trio
Offermans/Sun/Vanbinsbergen daarna in mijn band Vanbinsbergen Playstation. De laatste
paar jaar verdiept Yonga zich in elektronische muziek en dat wilde ik graag ook inzetten in
het muzikaal scenario. Met de andere musici Albert van Veenendaal, Hein Offermans
en Joost Buis kan ik zogezegd ‘lezen en schrijven’ omdat ik al sinds het begin van mijn
muzikale carrière met hen samenwerk. Ik heb met hen een zeer goede band, zowel op
persoonlijk als op muzikaal vlak en ik weet hoe veelzijdig en flexibel ze zijn. Hein en Joost
zaten al in mijn eerste band Corrie en de Brokken. Met Albert werk ik ook lange tijd in
diverse projecten samen. En alle drie spelen ze in het succesvolle Wisselend Toonkwintet
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met Toon Tellegen. Uiteraard zijn ook zij alle drie naast brokken-producties actief in zeer
uiteenlopende circuits. Tot slot is het heel leuk en bijzonder dat verteller Auke Hulst ook
zelf bij sommige instrumentale delen gitaar speelde en een lied zong.

Video
Voor het toneelbeeld van de productie Tijd & Melancholie had ik bedacht om over de
hele breedte en hoogte van het toneel een stromende rivier te projecteren. Niet op een
afgebakend en bekaderd projectiescherm dus, maar op het achterdoek of op de
achtermuur. In die grootte bleek dat beeld echt impact te hebben. Het leek me prachtig
om voor Een Groter Gebeuren van dergelijke groot geprojecteerde beelden uit te gaan,
in het verhaal mee gecomponeerd/geregisseerd en geïncorporeerd zoals de
decorstukken bij theater of opera. Met videast Martijn Grootendorst werkte ik eerder
samen in de productie Olijven moet je leren lezen. Martijn werkt veel samen met musici
en heeft een heel eigen oorspronkelijke stijl als VJ ontwikkeld. Hij stuurt de beelden live
aan, zodat deze niet statisch zijn, maar meegaan in de dynamiek van de live performance
en er zo een derde dimensie gecreëerd wordt. Niet alleen het verhaal is meerlagig, ook
de combinatie van muziek / beeld / tekst en de vermenging van de diverse stijlen en
letterlijk veelzijdige musici/artiesten zorgden aldus voor extra dimensies.
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In de media
Een Groter Gebeuren werd door de media goed opgepakt, wellicht mede door het zeer
actuele onderwerp klimaatverandering. Voorafgaand aan de première maakte Radio 1
een reportage voor Nieuws en Co en publiceerde Het Dagblad van het Noorden een
uitgebreid interview. Recensies van de voorstelling verschenen in het NRC, Dagblad van
het Noorden, Tzum, Jazzflits en JazzNu. De audio-opnamen werden vervolgens ook zeer
lovend besproken in Het Parool, Trouw en op Nieuwe Nederlandse Muziek.

• De combinatie Hulst en Van Binsbergen is sterk. Een theatrale trip met de allure van
een Amerikaanse roadmovie **** NRC

• Dat wat op papier was beloofd, werd op het podium voor een volle zaal meer dan waar
gemaakt - Dagblad van het Noorden

• Het zevenkoppig orkest speelt met een dozijn aan instrumenten de sterren van de door
het Noorderlicht verlichte zaalhemel - Tzum

• Een Nordic noir road movie, met een vleugje David Lynch - Jazzflits.
• Taal en muziek vormen hier een hechte eenheid, maar ze zijn ook in de instrumentale
stukken veelzeggend. Als zij spreken en musiceren, dan ben je even van de wereld.
Een diepgravend werk om innig te koesteren, net als de liefde! - NNM

• Prachtige muziek als verzachtend tegenwicht voor apocalyptisch reisverhaal - Trouw
• De muziek van Corrie van Binsbergen is zinsbegoochelend - JazzNu
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IK WOU
Toon Tellegen verteller Corrie van Binsbergen gitaar Joost Buis trombone & lapsteel
Albert van Veenendaal piano Hein Offermans contrabas Alan Purves percussie
Ingrid Godon portretten

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)
De tournee van Ik wou startte in november 2018. Omdat 12 van de 22 concerten in 2019
plaatsvonden, is deze productie ook in dit jaarverslag opgenomen.
Met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet werken we al sinds 2006 samen. Het is
een hechte vriendenclub geworden en dat klinkt, denk ik, door in de optredens. Na ons
jubileumprogramma Wij Weten Wie Wij Zijn… dat voor een groot deel een ‘best of’
programma was wilden we weer iets nieuws gaan doen.
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Staand voor de boekenkast - ik heb inmiddels minstens een meter Tellegen - overwoog ik
aanvankelijk een keuze uit de roman-dierenverhalen (uit de serie ‘Het geluk van de
sprinkhaan’ en ‘Het vertrek van de mier’) 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 ook 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 sleutelzin 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 2018 deed mijn
dochter Jasja dat en in januari/februari 2019 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.
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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
kinderlijke eenvoud grote maatschappelijke, filosofische kwesties te bevragen.
(Theaterkrant)
• Het is een match made in heaven. Tellegen en kompanen hebben een integere
voorstelling 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

Tot en met 2016 organiseerde ik een maandelijkse concertserie in Zaal 100. Met de start
van de huidige Kunstenplanperiode, waarbij de insteek was minder eenmalige projecten
te organiseren, 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 organiseerde
ik ook in 2019 een speciale editie van CLUB 100 in Zaal 100 met jonge makers als curator
van dit evenement. Ik zoek daarvoor gedreven, creatieve, breed georiënteerde gasten
met een open geest en wars van hokjesdenken, in de geest van Stichting Brokken.
In overleg met goede vriend en collega Albert van Veenendaal koos ik opnieuw voor
twee studenten van de afdeling Musician 3.0 van de HKU. In 2019 waren dat Ard Kok en
Niek-Jan Lathouwers.

BROKKEN FESTIVAL
Met Daria van den Bercken, Nora Mulder, Neva, Monica Akihary, Danique Carmen
Kivit, Anna Enquist, Diamanda La Berge Dramm, Felicity Provan, Kika Sprangers
Quintet en Sun-Mi Hong Quintet
Op zondagmiddag 29 december 2019 presenteerde ik de twaalfde editie van het
Brokken Festival in het Amsterdamse Bimhuis. Het festival heeft zich uitgekristalliseerd
tot ons jaarlijks paradepaardje waar alles waar ‚brokken’ voor staat de revue passeert.
Het programma bestaat altijd uit 3 sets met korte, sterk in stijl uiteenlopende acts.
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Musici uit uiteenlopende muzikale hoeken ontmoeten elkaar, jong talent en outsiders
delen het podium met gevestigde namen, andere disciplines zoals literatuur en/of poëzie
gaan in dialoog met muziek, hyperenergie wordt afgewisseld met verstilling.
Ik wilde dit keer eens alleen vrouwen programmeren en daar dan naar buiten toe in de
publiciteit juist helemaal niet over reppen. Interessant of, en zo ja hoe, dat wordt
opgepakt in de media en door het publiek. Mijn beweegreden is dat het in de jazz nog
steeds normaal wordt gevonden wanneer je in de line up van bijvoorbeeld een big band
alleen mannen ziet. Het streven is te bereiken dat als er alleen vrouwen op het affiche
staan dat ook als volkomen normaal wordt ondervonden!

Verheugend en zeer hoopgevend was het dat, zodra ik deze intentie voor mezelf had
gecreëerd, ik vervolgens een overvloed aan mogelijke vrouwelijke musici bedacht die ik
erg graag had willen uitnodigen! De uiteindelijke keuze heb ik mede laten bepalen door
het programma dat ook als geheel moet kloppen, waar een soort verhaal verteld wordt,
waarin de diverse losse onderdelen een verbinding maken en elkaar versterken. Het was
een verrassende en contrasterende line up: Scarlatti sonates en instant composing op
piano, een nieuw poptrio en een ervaren jazzvocaliste die experimenteert met
electronica. Een gelauwerde dichteres en een net afgestudeerde spoken-word artieste.
Een violiste die alle grensoverschrijdende elementen in zichzelf verenigt. Twee nog jonge
jazz-ensembles, beide met een zeer getalenteerde bandleider die momenteel de
jazzwereld aan het veroveren zijn. En twee ervaren gastsolisten die dit festival fungeerden
als een soort vliegende keep. Een uitgebreide beschrijving van de optredende artiesten
vind je in het programmaboekje.

• Brokken Festival 2019 met mooie contrastrijke vrouwen. Een uitdagend festijn voor
liefhebbers met een open vizier, die niet van muren of hokjes houden. (Jazzradar)
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SOLOCONCERTEN
Het verheugde me dat ik in 2019 een aantal soloconcerten hebben kunnen doen, zoals ik
me dat bij het schrijven van de aanvraag van het Kunstenplan 2017-2020 ook had
voorgesteld. Voor alle gelegenheden werd ik uitgenodigd. Op het festival Better Get Hit
speelde ik met Ellen Deckwitz; niet ons reguliere programma dus maar poëzie met gitaar
solo. Op de vernissage van de tentoonstelling Vera Icon van schilder Jan Barel. Op de
UITmarkt in het Concertgebouw, bij Jazz Tour aan de Maas in het kleine kapelletje van
mijn eigen kleine dorpje en bij het afscheid van de Philharmonie van Jaap Lampe.

DIVERSE CONCERTEN
De voorstelling Olijven moet je leren lezen met Ellen Deckwitz (activiteitenverslag 2018)
werd in 2019 drie maal hernomen.
Met regelmaat krijg ik verzoeken om op te treden met Toon Tellegen, soms ook buiten
het reguliere theatercircuit. Niet altijd zijn de financiële of technische middelen
toereikend voor het Wisselend Toonkwintet 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 Bijlmer
Boekt. 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”). Mijn band Vanbinsbergen Playstation staat tijdelijk ‘in de ijskast’ en
we speelden dit jaar slechts 1 x. Het was een erg leuk en zeer geslaagd optreden, ter ere
van de viering van 50 jaar Hot House Jazz Leiden.
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SPEELLIJST 2019
Ik wou
19-01-2019

Arjaantheater

Geraardsbergen (B)

20-01-2019

De Nieuwe Regentes

Den Haag

23-01-2019

Liers Cultuurcentrum

Lier (B)

24-01-2019

Toneelhuis

Antwerpen (B)

25-01-2019

Harmonie

Leeuwarden

31-01-2019

Theater DNK

Assen

01-02-2019

Toonzaal

Den Bosch

03-02-2019

TivoliVredenburg

Utrecht

05-02-2019

Griffioen

Amstelveen

15-02-2018

Stadstheater

Zoetermeer

16-02-2019

Stadsgehoorzaal

Leiden

17-02-2019

ECI Cultuurfabriek

Roermond

Tijd & Melancholie
05-03-2019

De Nieuwe Liefde

Amsterdam

10-03-2019

Theater Bouwkunde

Deventer

16-03-2019

Stadsschouwburg

Utrecht

19-03-2019

Goudse Schouwburg

Gouda

27-03-2019

Toneelschuur

Haarlem

31-03-2019

LUX

Nijmegen

04-04-2019

Speelhuis

Helmond

26-05-2019

Festival Terug naar het begin Leermens

Een Groter Gebeuren
09-11-2019

Festival Het Grote Gebeuren Groningen

10-11-2019

De Lawei

Drachten

14-11-2019

Bimhuis

Amsterdam

15-11-2019

Theater Bouwkunde

Deventer

20-11-2019

Toneelschuur

Haarlem

18-12-2019

TivoliVredenburg

Utrecht

20-12-2019

Paradox

Tilburg

21-12-2019

LantarenVenster

Rotterdam

22-12-2019

LUX

Nijmegen
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Soloconcerten
01-06-2019

vernissage Jan Barel

Dordrecht

25-08-2019

UITMARKT

Amsterdam

14-09-2019

Jazz Tour aan de Maas

Aijen

03-11-2019

Philharmonie

Haarlem

Diverse concerten
12-01-2019

Ellen Deckwitz & CVB duo

Better Get Hit Festival

Tilburg

12-01-2019

Dimitri Verhulst & Two Al’s

Better Get Hit Festival

Tilburg

22-02-2019

Hemels en Vergeefs

De Koppelkerk

Bredevoort

26-02-2019

Toon Tellegen en CVB

Bijmer Boekt

Amsterdam

28-02-2019

Olijven moet je leren lezen

Bibliotheek

Wageningen

02-03-2019

Hemels en Vergeefs

deMess

Naarden

03-03-2019

Three Al’s

De Roode Bioscoop

Amsterdam

07-03-2019

Olijven moet je leren lezen

30CC/Wagehuys

Leuven

08-03-2019

Olijven moet je leren lezen

Pesthuys Podium

Maastricht

28-03-2019

Hemels en Vergeefs

Overijssels Boeken en Verhalenbal

Zwolle

14-04-2019

Alan Purves solo

Salon de IJzerstaven

Amsterdam

22-05-2019

CLUB 100 3.0

Zaal 100

Amsterdam

15-09-2019

Three Al’s

Utrecht UitFeest

Utrecht

12-10-2019

Vanbinsbergen Playstation

Hot House

Leiden

29-12-2019

Brokken Festival

Bimhuis

Amsterdam
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten jaar

Stichting Brokken

2019

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Nieuwe producties

5

2

6

Reprise producties

8

4

7

Nieuwe Co-producties

0

1

0

Reprise Co-producties

0

Totaal aantal producties

13

7

13

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Producties

0

Bezoeken per categorie
Nieuwe producties

5171

3682

Reprise producties

2604

1972

Nieuwe Co-producties

0

0

Reprise Co-producties

0

0

Totaal aantal bezoeken

7775

7500

5654

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Noord

5

3

6

Oost

7

7

10

Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten

Midden

3

4

West

10

6

5

Zuid

8

5

5

Amsterdam

8

5

6

Rotterdam

1

1

3

Den Haag

1

1

1

Utrecht

4

1

1

Buitenland

4

8

6

Totaal aantal uitvoeringen

48

40

47

Waarvan in standplaats

8

6

6

Waarvan schoolvoorstellingen

0

0

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
bezoekers
Noord

713

731

Oost

981

740

Midden

393

West

2114

393

Zuid

698

190

Amsterdam

1231

1066

Rotterdam

132

221

Den Haag

251

50

Utrecht

626

550

Buitenland

1029

600

1320

Totaal aantal bezoekers

7775

7500

5654

Waarvan in standplaats

1231

Waavan schoolvoorstellingen

1066

0

0

23
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording afgesloten jaar

Stichting Brokken

2019
HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

7775

7500

5654

0

0

0

Totaal

7775

7500

5654

Waarvan betalend (regulier)

5914

6500

4707

Waarvan niet betalend (regulier)

1861

1000

947

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen
Schoolvoorstellingen

Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten

0

0

Inleidingen

0

0

Anders/Overige
(toe te lichten in verslag)

0

0

Totaal

0

0

HUIDIG BOEKJAAR 2019

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Aantal voorstellingen over de
twee circuits (kleine en grote zaal)
Grote zaal (>400 stoelen)

3

5

4

Kleine zaal (<=400 stoelen)

45

35

43

Totaal

48

40

47

Dit jaar is afgesloten op 10-3-2020
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JAARREKENING 2019

Stichting Brokken
De Wittenstraat 100E
1052 BA Amsterdam
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Balans per 31 december 2019
Na resultaatbestemming
31-12-2019
euro

31-12-2018
euro

Vaste activa
Materiële Vaste Activa
Totaal Vaste Activa

188
188

901
901

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

16.118
22.000
76.951
115.069

11.886
36.005
64.158
112.049

TOTAAL ACTIVA

115.257

112.950

17.330
10.500
27.830

16.605
10.500
27.105

0
0

37.875
37.875

37.875
49.552
87.427

0
47.970
47.970

115.257

112.950

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Composities
Totaal eigen vermogen

Langlopende Schuld
Nog te besteden subsidie FPK
Totaal langlopende Schuld

Kortlopende schuld
Nog te besteden subsidie FPK
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal Kortlopende Schuld

TOTAAL PASSIVA
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Functionele Exploitatierekening 2019
2019
euro

Begroting
FPK
euro

2018
euro

70.959
348
43.800
26.811
15.879
86.838

69.500
2.500
47.000
20.000
8.000
77.500

63.107
201
56.457
6.449
17.218
80.325

0

0

0

0
13.562
13.562

12.500
5.000
17.500

0
7.932
7.932

100.400

95.000

88.257

0

6.500

1.701

4.850
0
0
0
0
4.850

5.000
0
15.000
0
0
20.000

5.320
0
0
0
0
5.320

Totaal Eigen Inkomsten

105.250

121.500

95.278

8
9
10
11
12
13

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Meerjarige subsidie provincie
Meerjarige subsidie gemeente
Meerjarige subsidie overig
Overige bijdragen uit publieke middelen
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen

161.728
0
0
0
4.500
166.228

155.500
0
0
0
12.000
167.500

157.561
0
0
0
14.500
172.061

14

Totale baten

271.478

289.000

267.339

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote
Berekende Andere Inkomensquote

38,77%
40,43%

42,04%
46,19%

35,64%
41,06%

BATEN
1 a Publieksinkomsten binnenland
- Recette
- Uitkoop
- Partage
1 b Publieksinkomsten buitenland
1
Publieksinkomsten Totaal
2

Sponsorinkomsten

3 a
3 b
3

Baten coproducties
Overige inkomsten
Overige Directe Inkomsten Totaal

4

Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3)

5

Indirecte Opbrengsten

6
6
6
6
6
6
7

a
b
c
d
e

Bijdragen particulieren incl. vrienden
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van private fondsen
Bijdragen van goede doelenloterijen
Overige private bijdragen
Overige bijdragen uit private middelen
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Functionele Exploitatierekening 2019 (vervolg)

LASTEN
1
Beheerslasten personeel
2
Beheerslasten materieel

2019
euro

Begroting
FPK
euro

2018
euro

37.528
21.379
58.907

56.000
20.000
76.000

47.592
23.663
71.255

3

Totale Beheerslasten

4
4
4

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
Activiteitenlasten personeel

72.749
82.194
154.943

43.000
120.000
163.000

62.237
70.685
132.922

5
5
5
5
5

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
Activiteitenlasten materieel

17.832
20.071
19.000
0
56.903

13.000
25.000
12.000
0
50.000

13.407
19.284
19.041
0
51.732

6

Lasten Coproducties

0

0

0

7

Totale Activiteitenlasten

211.846

213.000

184.654

8

Totale lasten

270.753

289.000

255.909

9

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

725

0

11.430

0
0
0

0
0
0

5
0
5

725

0

11.435

0,90
0,11
1,72
2,73
0
0,00

0,90
0,40
2,90
4,20
4
0,20

0,85
0,25
1,64
2,74
0
0,00

10
11

Saldo rentebaten/-lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

12

Exploitatieresultaat

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst
Fte. Inhuur
Totaal Fte. personele bezetting
Aantal vrijwilligers
Fte. vrijwilligers
*) 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:
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 verkoopprijs. 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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Toelichting op de Balans

Materiële vaste activa
Boekwaarden per aanvang boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarden per ultimo boekjaar

Voorraden
Voorraad cd's en luisterboeken
Onderhanden werk: voorbereidingskosten / overlopende producties

2019
euro

2018
euro

901
0
0
-713
188

2.054
0
0
-1.153
901

12.520
3.598
16.118

11.011
875
11.886

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
Herwaardering
Voorbereidingskosten / overlopende producties:
Voorbereidingskosten
Stukjes 2020
Voorbereidingskosten
Ik wou reprise 2020
Voorbereidingskosten
Tijd & Melancholie

Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen
Omzetbelasting
Vooruit betaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende activa

18.328
-5.808
12.520

14.237
-3.226
11.011

2.415
1.183
0
3.598

0
0
875
875

10.053
4.500
7.322
125
0
22.000

23.393
3.500
6.904
0
2.208
36.005

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid is indien van toepassing hierop in mindering gebracht:
Debiteuren
10.053
Nog te factureren bedragen
0
Voorziening
0
10.053
Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Een Groter Gebeuren
4.500
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Brokkenfestival
0
4.500
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15.125
8.268
0
23.393
0
3.500
3.500
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Toelichting op de Balans (vervolg)

Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening
Kas

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Bestemming exploitatieresultaat
Stand per 31 december

2019
euro

2018
euro

10.370
65.005
1.576
76.951

7.217
55.000
1.941
64.158

16.605
725
17.330

15.670
935
16.605

Bestemmingsreserve Composities
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met componeerwerk ter waarde van 8.000 euro per jaar.
Voor de nog te besteden bedragen 2017-2019 wordt een bestemmingsreserve aangehouden.
Stand per 1 januari
10.500
0
Bestemming exploitatieresultaat
0
10.500
Stand per 31 december
10.500
10.500

Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten
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, en wordt daarom
per 31-12-2019 verantwoord onder de kortlopende schulden.

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Loonheffingen
Reservering vakantiegeld
Reservering ziekteverzuim
Nog te besteden bijdrage Société Gavigniès
Netto lonen
Controle jaarrekening
Overige schulden en overlopende passiva
De post crediteuren is als volgt nader te specificeren:
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Nog te betalen kosten producties
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37.875

30.352
1.917
2.542
4.166
5.000
0
3.500
2.075
49.552

24.720
2.759
2.434
2.804
5.000
5.289
3.400
1.564
47.970

26.019
480
3.853
30.352

11.175
1.113
12.432
24.720

Stichting Brokken
Amsterdam

Toelichting op de Balans (vervolg)
2019
euro

2018
euro

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
Subsidie voor prestaties 2017-2020, per jaar, inclusief indexatie 2017-2019
Prestatieafspraken:

Aantal
uitvoeringen
35
5
40

Aantal uitvoeringen circuit klein/middel, per jaar
Aantal uitvoeringen circuit groot, per jaar
Totaal, per jaar

euro
151.500
161.728
Te behalen
EIQ
30,0%
35,0%
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.

Gebeurtenissen na balansdatum
In december 2019 is het COVID-19 virus ontdekt in China maar het probleem en de impact werd
geleidelijk duidelijk vanaf januari 2020. Ook in Nederland heeft het inmiddels een grote impact op
maatschappij en economie. Hoe het virus zich verder ontwikkelt, welke maatregelen er nog getroffen
gaan worden en welke invloed dit gaat hebben op de Stichting is nog onzeker. De jaarcijfers 2019 zijn
niet aangepast daar deze gebeurtenis geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per
balansdatum maar over omstandigheden die ontstaan zijn na 2019. Op moment van vaststellen
jaarrekening wordt er geen (ernstige) onzekerheid over de continuïteit verondersteld. Er zijn geen
andere gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de jaarrekening.
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening

Publieksinkomsten
Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Binnenland
Uitkoop/partage podia concerten/voorstellingen Buitenland

Overige inkomsten
Opbrengst verkoop luisterboeken / cd 's
Doorbelaste kosten concerten
Overige inkomsten activiteiten

Indirecte opbrengsten
Opbrengst concerten (andere dan Brokken producties)

Bijdragen particulieren incl. vrienden
Donaties Brokkenvrienden

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Basisbedrag
Subsidie voor activiteiten - circuit klein/middel
Subsidie voor activiteiten - circuit groot
Indexatie 2017
Indexatie 2018
Indexatie 2019

Overige bijdragen uit publieke middelen
Amsterdams Fonds v.d. Kunst Een Groter Gebeuren
Gemeente Amsterdam
Vanbinsbergen Playstation
Amsterdams Fonds v.d. Kunst Brokkenfestival

2019
euro

2018
euro

70.959
15.879
86.838

63.107
17.218
80.325

13.349
213
0
13.562

7.908
0
24
7.932

0

1.701

4.850

5.320

75.000
45.500
31.000
2.273
3.788
4.167
161.728

75.000
45.500
31.000
2.273
3.788
0
157.561

4.500
0
0
4.500

0
11.000
3.500
14.500

Inkomstenquotes
Berekende Eigen Inkomensquote
38,77%
35,64%
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
40,43%
De Andere Inkomstenquote (AIQ) wordt als volgt berekend:
[(Totale baten – Vaste Voet Fonds - Uitvoeringssubsidie Fonds) : Totale baten] x 100%
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

Beheerslasten personeel
Zakelijke leiding
Secretariaat en publiciteit
Publiciteit
Administratie
Overig personeel
Reservering ziekteverzuim
Overige beheerslasten personeel

Beheerslasten materieel
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene publiciteitskosten
Afschrijvingskosten
Diverse algemene kosten
Algemene publiciteitskosten:
Website
Overige publiciteitskosten
Diverse algemene kosten:
Administratiekantoor
Accountant
Verzekeringen
Overige algemene kosten
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2019
euro

2018
euro

18.237
7.803
1.280
7.953
560
35.833
1.362
333
37.528

21.746
7.917
7.328
6.110
160
43.261
2.804
1.527
47.592

4.132
2.508
3.099
713
10.927
21.379

4.132
2.048
5.202
1.153
11.128
23.663

690
2.409
3.099

4.233
969
5.202

5.939
3.500
432
1.056
10.927

5.918
3.400
460
1.350
11.128
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke leiding
Artistiek personeel (compositie, script, regie, vormgevers)
Artiesten, musici
Technisch personeel
Publiciteitsmedewerkers
Overig personeel

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artiesten, musici
Technisch personeel
Overig personeel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Luisterboeken / cd 's
Techniek
Zaalhuur e/a locatiekosten
Vervoer
Sejour
Overige

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Techniek
Zaalhuur e/a locatiekosten
Vervoer
Sejour
Hotel/verblijf
Auteursrechten
Overige

Marketing
Publiciteit concerten
Kosten agent / commissie verkoop concerten
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2019
euro

2018
euro

18.237
7.700
32.393
2.229
8.885
3.305
72.749

17.409
6.000
28.854
1.567
5.467
2.940
62.237

60.159
12.628
9.407
82.194

53.480
9.028
8.177
70.685

11.431
2.524
949
1.517
533
878
17.832

7.537
2.397
485
1.475
586
927
13.407

220
208
10.150
4.801
3.098
1.376
218
20.071

200
110
10.264
5.355
2.869
263
223
19.284

12.207
6.793
19.000

11.748
7.293
19.041
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Model V, overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties
Circuit

Klein/Midden

Groot

Totaal

€ 1.300

€ 6.200

nvt

Aantal subsidiabel tot en met
verslagjaar

105

15

120

Aantal gerealiseerd tot en met
verslagjaar

123

17

140

Aantal gerealiseerd tot en met
verslagjaar (herverdeeld)

123

17

140

Eventuele onderprestatie tot en
met verslagjaar *

18

2

20

€ 23.400

€ 12.400

€ 35.800

Bedrag gemiddeld subsidie per
prestatie

Tegenwaarde eventuele
onderprestatie *

*

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

Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar:
Jaar
2017
2018
2019

Klein/Middel
35
43
45
123

37

Groot
10
4
3
17

Totaal
45
47
48
140
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WNT-verantwoording 2019
Verantwoordingsmodel WNT 2019 tabel 1e

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

C. van

R.A. van

Binsbergen

Otterloo

Zakelijk- en

Zakelijk

Artistiek leider

leider

1/1 - 31/12

nvt

0,40

nvt

ja

nvt

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

29.842

nvt

0

nvt

Subtotaal

29.842

nvt

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

77.600

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

29.842

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1/1 - 31/12

1/1 - 31/3

0,375

0,30

ja

ja

27.172

6.437

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

Subtotaal

27.172

6.437

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

70.125

13.833

27.172

6.437

Naast de dienstbetrekking als zakelijk- en artistiek leider verricht Mw. van Binsbergen ook werkzaamheden
op factuurbasis. De gage op factuurbasis voor componeren en musiceren bedroeg €23.705 (2018: €26.050).
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

13-2-2022

2

N.A.G. Luttels

Penningmeester

23-2-2017

23-2-2021

1

S.E. Heimann

Bestuurslid

1-7-2013

1-7-2020

2

B.F. Kwakman

Secretaris

1-4-2018

1-4-2022

1

1-11-2004

1-4-2018

Afgetreden:
C.A.M.M. Muiser

Penningmeester
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41

42

43

44

45

46

