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Bestuursverslag 2020, 2017-2020 en 2005-2020

Hierbij een beknopt verslag van 2020, overzicht van de kwantitatieve afspraken, de
financiële stand van zaken en reflectie op het Kunstenplan 2017-2020.
Nu Stichting Brokken geen aanvraag heeft ingediend voor meerjarige ondersteuning in
de periode 2021-2024 reflecteren we voorts op de gehele periode van 2005 tot en met
2020 waarin SB financieel ondersteund werd door het Fonds. Het geeft inzicht in de
plaats in het veld die Stichting Brokken heeft verworven en toont de enorme
productiviteit en energieke ondernemingslust van artistiek en zakelijk leider Corrie van
Binsbergen.
Beknopt overzicht 2020
Stichting Brokken produceerde in 2020 de nieuwe theaterproductie Stukjes met
Frédérique Spigt, een voorstelling waarin de zangeres buiten de haar bekende paden
treedt. Van de 19 voorstellingen werden er door Corona 6 afgelast. Met Vanbinsbergen
Playstation stond najaar 2020 de afscheidstoer Remise gepland, met een best-of selectie
uit het repertoire en nieuw werk. Van de 10 concerten konden er 4 gespeeld worden in
een andere setting met 2 shows voor wisselend publiek. Begin 2020 werd Ik wou met
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet hernomen. De première van de nieuwe en
laatste voorstelling Wie Zouden Wij Anders Zijn… met Toon Tellegen & het Wisselend
Toonkwintet is een heel jaar uitgesteld evenals het laatste Brokken Festival. In het
uitgebreid activiteitenverslag leest u meer over de inhoud van de verschillende projecten.
Publieksbereik 2020
Met de voorstelling Stukjes werd het publieksbereik van Stichting Brokken weer verder
verbreed omdat Frédérique Spigt een grote eigen achterban heeft. Dat publiek maakte
op zijn beurt kennis met een andere kant van Frédérique en ook met andere muziek dan
ze (van haar) gewend zijn. Door haar begaanheid met de wereld en met de maatschappij
raakt ze mensen in de ziel en is er echt contact. Dat geldt ook voor de concerten rondom
de verhalen van Toon Tellegen, die warmte en troost bieden. Iets dat zeker in dit Coronajaar zeer welkom was. Lees er meer over in het uitgebreid activiteitenverslag. Alle
concerten vonden verspreid over het hele land plaats.
Kwantitatieve prestatieafspraken 2020 en periode 2017-2020
Er stonden in 2020 47 concerten geboekt waarvan 4 in Grote Zalen en 43 in Kleine Zalen.
Door Covid-19 zijn er 10 activiteiten afgelast en 12 activiteiten verplaatst naar 2021. Er
konden 25 concerten daadwerkelijk doorgang vinden.
Totaal aantal speelbeurten in het Kunstenplan bedraagt 213, waarvan 188 speelbeurten in
Kleine Zalen en 25 in Grote Zalen, waar er respectievelijk 140 en 20 begroot waren.
Hiermee hebben we ruimschoots aan de kwantitatieve afspraken voldaan.
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Financieel resultaat
Er is in 2020 een positief resultaat gehaald van € 69.054
Het eigen vermogen is daarmee toegenomen tot € 96.884
De publieksinkomsten bedragen € 46.520 hetgeen een door Covid te verwachten daling
van € 40.318 laat zien ten opzichte van 2019.
Toelichting op de begroting
De verhoging van de kantoorkosten komt door de kosten van Exact die we sinds 2020
zelf betalen. Voorheen factureerde het administratiekantoor. Je ziet dan ook een daling
bij Administratiekantoor. Verzendkosten zijn veel hoger dan vorig jaar door de
bestellingen in de shop van Wonden en Brutaliteit en Misantroop.
Ter vergelijking: 2020 279 bestellingen bestaande uit 348 artikelen en in 2019 74
bestellingen bestaande uit 134 artikelen.
De verhoging in de publiciteitskosten zit in de representatiekosten. Omdat onze
activiteiten zullen stoppen verwachten we niet veel bestellingen meer en hebben we een
deel van de CD’s van Brokken Records weggegeven. Die zijn geboekt bij
representatiekosten. Ook het relatiegeschenk (CD Ik wou) aan de Brokkenvrienden staat
daaronder.
De solvabiliteitsratio
De ratio vertoont een stijging van 24,1% naar 78 %.
Eigen inkomsten quote (EIQ)
Door het grote aantal afgelaste of verplaatste concerten in 2020 is de EIQ met 22,75%
onder de eis van het FPK van 30,6%. Over de gehele subsidieperiode genomen wordt de
norm echter ruim gehaald. Gemiddeld is de EIQ 35,54%.
2017: 45%
2018: 35,64%
2019: 38,77%
2020: 22,75%
De Berekende Andere Inkomensquote bedraagt 45,95%, een lichte stijging t.o.v. 44,19%
Covid-19
De concrete gevolgen van Corona met betrekking tot 2020 staan hierboven vermeld.
In het uitgebreid activiteitenverslag gaan we ook inhoudelijk op de situatie in.
Het positieve resultaat heeft alles te maken met Covid-19. Door minder speelbeurten zijn
de activiteitenlasten uiteraard veel lager. En bij het eigen vermogen staat €40.850 als
bestemmingsreserve Covid. Er is € 8.650 van de Covid-toeslag in 2020 uitgekeerd.
Van de zes afgelaste voorstellingen van Stukjes hebben we alle medewerkers 50% van de
gage uitgekeerd. Ook hebben we een aantal maanden de verzendkosten betaald van de
dichtbundel Misantroop van Frédérique Spigt die we in 2020 via de brokken-webshop
verkochten, om zo de verkoop te stimuleren en haar op deze manier extra te
ondersteunen. Hiervoor hebben we via de Nieuwsbrief en Facebook reclame gemaakt.
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Dankzij de toeslag konden we bij de concerten die dit jaar wel doorgingen maar waar de
uitkoopsom lager was, iedereen toch conform de fair practice code betalen.
Omdat een groot deel van de speelbeurten naar 2021 is verschoven, hebben we de
toeslag grotendeels opgenomen in een bestemmingsreserve Covid, als onderdeel van
het Eigen Vermogen. Dit zal ten goede komen aan de nieuwe voorstelling Wie Zouden
Wij Anders Zijn… met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet. Voorts aan de
uitgestelde concerten van de Remise-tour met Vanbinsbergen Playstation. Een aantal
musici van de band hebben voor die concerten 50% als voorschot betaald gekregen. Tot
slot wordt de bestemmingsreserve ingezet voor het uitgestelde Brokken Festival. Het
wordt een speciale dubbele editie op 18 en 19 december 2021. Lees er meer over in het
Uitgebreid Activiteitenverslag.
Corrie van Binsbergen zal in 2021 de gewerkte uren ten behoeve van productie,
administratie en publiciteit van deze projecten en algemene zaken met betrekking tot de
stichting op freelance basis factureren.
Organisatie
in loondienst:
Corrie van Binsbergen
Sarah Wasch

- artistieke en zakelijke leiding (0,4 fte)
- administratie en productie (0,5 fte)

De stichting wordt gerund met korte lijntjes binnen de organisatie, maar ook naar andere
partijen zoals sinds 2015 Theaterzaken Via Rudolphi, programmeurs, fondsen et cetera.
En zo is Stichting Brokken altijd een transparante instelling en flexibele organisatie
geweest. Persbenadering deed Marjolein van Ruiten op freelance basis. Zij deed dat al
vanaf 2013 voor een aantal losse projecten van de stichting en is sinds 2019 betrokken bij
alle projecten. Zij kent de organisatie goed en in overleg bepalen we samen de juiste
strategie. Robert van Bemmelen verzorgt nog altijd tot grote tevredenheid de financiële
administratie. De administratie wordt gevoerd in het boekhoudprogramma Exact
waardoor we goed inzicht en overzicht in de financiën kunnen houden.
De boekingen van de theaterproductie Stukjes werd door Theaterzaken Via Rudolphi
gedaan. De verkoop van losse boekingen, reprises en diverse jazzconcerten deden we
ook dit jaar weer zelf. Voor de laatste voorstelling van Toon Tellegen & het Wisselend
Toonkwintet Wie Zouden Wij Anders Zijn… benaderde Van Binsbergen zelf een beperkt
aantal programmeurs van de podia van hun voorkeur, omdat een uitgebreide tournee
voor Toon Tellegen te vermoeiend wordt.
Er is geen meerjarensubsidie aangevraagd voor de periode 2021 -2024 en dus is per 1
januari 2021 het dienstverband van Sarah Wasch en Corrie van Binsbergen bij Stichting
gestopt. Voor Sarah Wasch zijn eind januari 2021 transitiekosten uitgekeerd.
Bestuur
Omdat haar tweede zittingstermijn in het bestuur van SB verliep namen we op 22 juni
afscheid van Sonja Heimann. Het bestuur heeft besloten het aantal bestuursleden nu op
drie te houden. Dat zal met het oog op de toekomst waar binnen Stichting Brokken veel
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minder activiteiten worden ontplooid zeker volstaan. Bovendien is een oneven getal
wenselijk in het geval dat stemmen over bepaalde kwesties nodig zou zijn.
We hebben het in de vergaderingen gehad over welke bestuursvorm het meest passend
zou zijn in de nieuwe situatie. Of wellicht een Raad van Toezicht model te prefereren is
boven het huidige bestuursmodel. Nu 2021 door de omstandigheden alsnog een actief
jaar is voor de stichting laten we in ieder geval tot eind 2021 de situatie ongewijzigd. Dit
jaar beraden we ons op de situatie na 2021. Het lidmaatschap van het bestuur duurt vier
jaar met maximaal een termijn van vier jaar verlenging.
Samenstelling bestuur Stichting Brokken:
Hans Kamps
- Voorzitter
- aangetreden op 13 februari 2015 2e termijn
Nicolien Luttels
- Penningmeester - aangetreden op 1 februari 2017 2e termijn
Bas Kwakman
- Secretaris
- aangetreden op 1 april 2018
1e termijn
Het bestuur van Stichting Brokken is zich bewust van zijn taken en toetst regelmatig zijn
functioneren aan de praktijk. 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 tevens als
klankbord en geeft indien nodig advies. Het bestuur komt tenminste driemaal per jaar bij
elkaar. In 2020 kwam het bestuur samen op 10 maart, 22 juni en we hadden op 23
november een online vergadering.
Op die vergadering kwam uitgebreid de Code Culturele Diversiteit ter sprake, mede
naar aanleiding van het monitorgesprek met het FPK. We zijn ons bewust van de code,
staan open voor diversiteit en we doen ons best invulling te geven aan de code. Wat bij
Corrie van Binsbergen altijd voorop staat zijn haar artistieke drijfveren; wie past het best
bij dit of bij dat project. Zeker is dat zij sinds 2015 bewustere keuzes is gaan maken. De
projecten Dansen op een Glazen Plafond, Dierenverhalen van Toon Tellegen in het Turks,
Tijd en Melancholie en het toekomstige project Een huid van Klank, een samenwerking
met Asko|Schönberg en Zuid-Afrikaanse musici op de poëzie van Antjie Krog getuigen
hier van.
De Fair Practice Code wordt door Stichting Brokken nageleefd. En Stichting Brokken
houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens. Een sluitende en eensluidende
algemene honorarium-tabel die voor alle musici gehanteerd wordt bestaat nog steeds
niet. Wel zijn er tarief-tabellen. Volgens de NTB bedraagt een dagoptreden voor
jazzmusici €265. Naar de norm van de KNTV ligt dat aanmerkelijk hoger namelijk €386.
De gages die Stichting Brokken hanteert zitten daar ergens tussen: voor kleinere
ensembles (zoals trio Hemels en Vergeefs) bedraagt de gage €350 of €375 pp. Bij de
grotere ensembles (bijvoorbeeld Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet) €320 pp en
met Vanbinsbergen Playstation, waarmee we op kleinere jazzpodia spelen, is de gage
€300 pp. Gages gaan altijd in goed overleg met de musici.
Over het algemeen gaan we uit van het ‘gelijke monniken gelijke kappen’ principe maar

6 / 53

met de laatste voorstelling Stukjes met Frédérique Spigt zijn we daar van afgeweken en
zijn hier uitgegaan van de situatie zoals die zou zijn binnen de CAO. De gage voor
Frédérique Spigt en Corrie van Binsbergen waren derhalve €400 en €250 voor de jonge
musici Mark Nieuwenhuis en Tijmen Veelenturf.
Gages zijn uiteraard mede afhankelijk van uitkoopsommen. De afgelopen jaren zijn die
eerder lager dan hoger geworden. Er wordt vanuit de podia niet aan indexering gedaan.
Reflectie op de toepassing van de WNT
De bezoldiging van de leidinggevende functionaris valt ruimschoots onder het
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum. Het bestuur van de stichting ontvangt
geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.
Reflectie artistieke ambities periode 2017-2020
De artistieke ambitie voor deze subsidieperiode was het verder ontwikkelen en verdiepen
van de onderscheidende kwaliteiten van onze stichting. Enerzijds de authentieke en
synergetische wijze waarop literatuur en muziek worden samengebracht, anderzijds de
verbindende rol die SB vervult middels activiteiten als CLUB 100 waar jong talent en
ervaren musici uit alle mogelijke circuits samenkomen.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat dat doel behaald is, al zagen we ons in het begin
van de periode genoodzaakt het project Dierenverhalen van Toon Tellegen in het Turks
met acteur Ali Çifteci, zangeres Sanem Kalfa, gitarist/violist George Dumitriu en muziek
van Steven Kamperman wegens de onrust binnen de politieke verhoudingen in de ijskast
zetten. Dit is in het monitorgesprek 2017 met het Fonds besproken. Bekend bij het Fonds
is ook dat de opera Regina (gebaseerd op het boek ‘Niemand is onsterfelijk’ van Simone
de Beauvoir) op de lange baan geschoven is. Het regelen van de auteursrechten bleek
volgens Guy Coolen (Operadagen Rotterdam, Muziektheater Transparant) een te
gecompliceerde en risicovolle kwestie.
Het plan was vervolgens in plaats van de opera in 2020 een productie te ontwikkelen
gebaseerd op het werk van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog. Een samenwerking
met Ensemble Ludwig, zangeres Nora Fischer en drie improviserende ‘brokken’musici, te
weten Albert van Veenendaal op geprepareerde vleugel, hoornist Morris Kliphuis en
Corrie van Binsbergen. Toen bleek dat 2020 voor Ludwig toch niet haalbaar was, zou het
najaar 2021 worden, maar dan moest Stichting Brokken zelf extra subsidie’s vinden en het
risico dragen. Aangezien dat nu juist iets is dat Corrie minder wil gaan doen, besloot ze
zomer 2019 - tot spijt van, maar met begrip van Ludwig het idee voor te leggen aan
Fedor Teunisse, artistiek leider van het Asko|Schönberg. Inmiddels zijn de plannen met
hen verder gevorderd. Een huid van klank gaat in 2022 bij November Music in première.
In plaats van met drie ‘brokkenmusici’ wordt het een samenwerking van Asko|Schönberg
met een trio van Zuid-Afrikaanse jazzmusici.
Maar overall kunnen we met veel voldoening terugkijken op de afgelopen periode waarin
vooral veel wél is gerealiseerd. Acht nieuwe producties: Godverdomse Dagen op een
Godverdomse Bol met Dimitri Verhulst, Poëzie moet je leren lezen met Ellen Deckwitz,
Suite Fifteen met Vanbinsbergen Playstation, Tijd & Melancholie met Joke Hermsen, Een
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Groter Gebeuren met Auke Hulst, Half Playstation 3.0 met jonge makers, Ik Wou met
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet en Stukjes met Frédérique Spigt. Drie edities
van CLUB 100 3.0 met curatorschap van studenten van de afdeling Musician 3.0 van de
HKU, en een stage bij Stichting Brokken van een student van diezelfde afdeling. Drie
edities van het Brokken Festival en daarnaast diverse reprises. Ook kwamen er vijf nieuwe
audio-producties uit: Tales Without Words, Godverdomse Dagen op een Godverdomse
Bol, Brokken Records Special Edition, Een Groter Gebeuren en Ik Wou.
In de loop der jaren zijn de theaterproducties zonder boodschapperig te zijn wel
maatschappelijk geëngageerder geworden, met verhalen die aansluiten bij het huidig
tijdsgewricht.

TERUGBLIK PERIODE 2005-2020
missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten van de organisatie
Stichting Brokken (SB) initieert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden,
stimuleert kruisbestuivende projecten en beoogt op die manier publieksgroepen uit
diverse circuits te mobiliseren. SB brengt publiek in contact met voor hen ongehoorde
muziek en functioneert als ear-opener.
Vanaf 2005 tot en met 2020 heeft SB meerjarige financiële ondersteuning ontvangen
van het Fonds Podiumkunsten en in de periode 2009 tot 2017 ook van de Gemeente
Amsterdam. Een bevoorrechte positie die een consistente basis schiep om vanuit te
werken. Binnen de stichting zijn ongelofelijk veel activiteiten ontwikkeld en diverse
producties gerealiseerd in samenwerking met schrijvers, dichters, theatermakers en
musici uit de pop-, jazz-, wereld-, en klassieke muziek. Er werden 33 verschillende
projecten met een uitgebreide speellijst gerealiseerd, er vonden 129 eenmalige unieke
concerten/festivals plaats, leerorkest De BrokkenFabriek werd in 2008 opgericht,
evenals het platenlabel Brokken Records, waarop vanaf dat jaar elk jaar een nieuwe
audioproductie uitkwam.
publieksbereik, plaats in het veld
Met veel van onze producties bereiken we een gemêleerd publiek. Verbreding van het
publieksbereik en het op gang brengen van publieksstromen buiten de gangbare circuits
zijn dan ook belangrijke doelstellingen van Stichting Brokken. In diverse cross-over
projecten worden diverse disciplines gecombineerd zoals muziek en literatuur. Of muziek
en wetenschap, kunst of filosofie.
De Brokken-producties zijn 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.

8 / 53

Door activiteiten als CLUB 100 en het Brokken Festival werd ook een jonger publiek
bereikt: CLUB 100 werd georganiseerd door studenten met een eigen achterban, en
vond plaats in het laagdrempelige Zaal 100. Het Brokken Festival bestaat uit een divers
programma in festivalsetting met jong talent en gevestigde namen.
Ook door de unieke locaties waar we speelden was het bereik groter dan het reguliere
circuit. Naast theaters en jazzpodia speelden we ook in musea, ziekenhuizen,
zorginstellingen, bibliotheken, op literaire festivals, congressen, symposia, in kerkjes en
jeugdtheaters. Via Toon Tellegen bereiken we van jong tot oud, door de samenwerking
met Joke Hermsen een academisch publiek. Het publiek loopt aldus van zappa-fan tot
dame van de lokale leesclub en van gitaarfreak tot operaliefhebber.
Bij al onze activiteiten legden we de seizoensbrochure op de stoelen om het aanwezige
publiek ook attent te maken op de andere producties van het seizoen, op de brokkenwinkel 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.
Spreiding
De spreiding van de activiteiten van SB is voor ons een doel dat de afgelopen jaren
moeiteloos is bereikt. De muziekzalen, jazzpodia en theaters in Vlaanderen werden door
Corrie van Binsbergen zelf benaderd. En de afgelopen jaren verzorgde Theaterzaken Via
Rudolphi de verkoop van diverse theaterproducties binnen Nederland, waardoor de
spreiding van onze activiteiten verder werd vergroot. Zo bespeelde Stichting Brokken een
mooie mix van theaterzalen en jazzpodia. De verschillende projecten brachten 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.
Stakeholders, Brokkenmakers
Stichting Brokken heeft door de jaren heen veel goodwill opgebouwd binnen de eigen
sector. Dat blijkt uit de positieve reacties van publiek en recensenten, van gewaardeerde
collega’s en mensen uit de kunstwereld. De stichting heeft een aparte plaats op de
Nederlandse en Vlaamse podia verworven en vormt een vitale schakel tussen diverse
culturele instellingen, musici, studenten en docenten van conservatoria maar ook
theatermakers, choreografen en de literaire wereld. De kwaliteit van SB-projecten wordt
door vele instellingen erkend en er zijn goede connecties met organisaties zoals CPNB,
de Schrijverscentrale, Theaterzaken Via Rudolphi, Behoud de Begeerte en diverse
uitgeverijen.
Het persoonlijke contact met programmeurs maakte diverse concertseries mogelijk. Zoals
de literaire serie in het Bimhuis in mei 2005, vanaf 2006 het jaarlijkse BrokkenBal en vanaf
2008 het jaarlijkse Brokken Festival, een dichters & muziek serie in De Leeuwenberg
Utrecht (TivoliVredenburg), in 2011 een serie Schrijvers in Concert op Theater aan Zee in
Oostende met elke dag een ander concert. En in 2012 een serie met dagelijks een nieuw
schrijversconcert in het Bostheater op Oerol.
We hebben altijd veel positieve steun ondervonden van radiomakers en journalisten.
Prettig persoonlijk contact met bijvoorbeeld Aad van Nieuwkerk (Vrije Geluiden Radio),
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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-totmondreclame. 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”. Het was
hartverwarmend om te ondervinden hoe vanzelfsprekend zij de afgelopen drie jaar
zonder aarzeling financiële steun gaven.
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OVERZICHT PRODUCTIES 2005 -2020

>> Meer info, recensies, audio m.b.t. de genoemde projecten zijn te vinden onder de link
die leidt naar de desbetreffende webpagina.

BANDS
CORRIE EN DE GROTE BROKKEN met 12 kopstukken uit de pop en jazz bracht in de
periode vanaf 2005 de producties Het land is moe (2005) VIER! (2011) en LAST! (2014)
CRAM energiek kwartet op het snijvlak van pop en jazz. Speelde van 2005 t/m 2012,
voornamelijk in het buitenland: Marokko, Italië, Brazilië, Litouwen, India, China.
In Nederland deed CRAM samenwerkingen met de Marokkaanse zangeres Touria
Hadraoui, cymbalonspeler Vasile Nedea, organist Carlo de Wijs en Eboman.
TRIO CVB Improvisatietrio. Speelde van 2008 tot 2012. Ook het trio speelde met
gastmusici: Eric Vloeimans, de Belgische tenorsaxofonist Jeroen van Herzeele, de Duitse
trompettist Matthias Schriefl en de Italiaanse trombonist Gianluca Petrella.
CVB SOLO
In improvisaties schildert de gitariste ter plaatse haar zelfportretten. Het contemplatieve
album Self portrait in pale blue kreeg veel lof en wordt door een breed publiek
gewaardeerd.
VANBINSBERGEN PLAYSTATION
Een speels en veelkleurig octet met het geluid van een kleine bigband. De ultieme
combinatie van vrijheid en structuur. De band speelt vanaf 2015 en bracht drie cd’s uit.
Voor het Brokken Festival 2018 stelde CvB een band samen met vier talenten van de
afdeling Musician 3.0 (HKU) en de ritmesectie van de band, getiteld Half Playstation 3.0.

LITERAIRE CONCERTEN
Literaire concertserie Bimhuis / BrokkenBal
Van Binsbergen produceerde in deze periode rond de Boekenweek maar liefst 15 edities
van haar literaire concertserie in het Bimhuis, waar in totaal 25 schrijvers en dichters
aantraden. Vanaf 2006 werd de avond het BrokkenBal genoemd, een programma met
veel muziek en meerdere literaire gasten. De laatste jaren waren de schrijvers van het
Boekenweekgeschenk hoofdgast op het vermaarde BrokkenBal. In 2013 was dat Kees van
Kooten, in 2014 Tommy Wieringa, in 2015 Dimitri Verhulst en in 2016 Esther Gerritsen. Bij
verschillende edities was Remco Campert eregast.
Veel van die eerste ontmoetingen op het BrokkenBal leidden tot een avondvullend
programma met een ‘uitgelezen’ op maat gesneden muzikaal ensemble:
Als in een droom met Remco Campert
De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne met Toon Tellegen
Live gelezen en gespeeld met Kees van Kooten
Werk in uitvoering met Josse De Pauw
Het duister dat ons scheidt met Renate Dorrestein
Wonderbaarlijke maand met Ramsey Nasr
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Brieven aan Doornroosje met Hans Dagelet
Schaduwkind met P.F. Thomése
Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri Verhulst
Olijven moet je leren lezen met Ellen Deckwitz
Na het laatste Brokkenbal in 2016 volgden nog Een Groter Gebeuren met schrijver Auke
Hulst, Tijd en Melancholie met Joke Hermsen en Stukjes met Frédérique Spigt.
De samenwerking met de Vlaamse acteur/regisseur/schrijver Josse De Pauw ging verder
met Over de bergen een hybride opera uit 2010. Het was de grootse productie binnen
de gehele periode, in coproductie met Muziektheater Transparant, Concertgebouw
Brugge, LOD en Operadagen Rotterdam. Over de bergen is 13 x uitgevoerd.
Met Josse De Pauw volgde in 2014 de duovoorstelling Mirakel.
Binnen de literaire samenwerkingen neemt het werk van Toon Tellegen een zeer speciale
plaats in. Met hem heeft Van Binsbergen een blijvende samenwerking en een hechte
band opgebouwd. Na De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne met 11 musici, stelde ze een
kleiner ensemble samen: Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet.
De groep speelde zes producties: Dierenverhalen (2006), m n o p q (2008), Het vertrek
van de mier (2009), Het geluk van de sprinkhaan (2014), Wij weten wie wij zijn… (2016) en
Ik Wou (2018). Nog op stapel staat Wie zouden wij anders zijn… (2021).
Met pianist Albert van Veenendaal en Toon Tellegen brengt ze het programma Hemels en
Vergeefs waarin de poëzie van Tellegen centraal staat.
Daarnaast componeerde Van Binsbergen de soundtrack voor de jeugdfilm Mijn avonturen
van V. Swchwrm en schreef ze muziek bij twee verhalen uit De Trein naar Pavlovsk en
Oostvoorne voor het VU-Orkest dat in Nederland met Toon Tellegen optrad in onder
meer het Concertgebouw en in Moskou en St. Petersburg met de in Nederland
woonachtige Russische acteur Leonid Vlassov.
Hun samenwerking gaat ook in 2021 door. In april 2021 gaat de familievoorstelling
De Liefste Wens in première. In overleg met Tellegen selecteerde Van Binsbergen een
aantal verhaaltjes en componeerde er muziek bij. Zo is de koers om zich toe te gaan
leggen op componeren reeds ingezet. In april 2021 zal het een cameraregistratie zijn,
maar in 2022 staan er live uitvoeringen gepland door het zowel het Rotterdams
Philharmonisch als Phion. Ook vinden er dan schoolconcerten plaats.
• Ik weet niet wat dat is, ik ben geen musicus, maar de muziek die Corrie erbij maakt
klopt altijd. - Toon Tellegen
• Als ik voor de eerste keer voorlees met de muziek van Corrie erbij, is het alsof de
woorden thuiskomen. - Kees van Kooten
• Haar muziek schiet alle kanten op en ze heeft heel erg naar de tekst toe geschreven, dat
kan zij als geen ander. - Josse De Pauw
• Dankzij de muziek van Corrie van Binsbergen gaan de woorden weer door mij heen
alsof ze voor het eerst bestaan. - P.F. Thomése
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DIVERSE ANDERE PROJECTEN
l’Atlantide Op uitnodiging van de Filmmuseum Biënnale componeerde CvB muziek bij
de zwijgende film uit 1921 l’Atlantide en stelde hiervoor een uniek tentet samen met de
Marokkaanse zangeres Touria Hadraoui en gastsolist Werner Herbers. Na de première in
2007 ging de voorstelling in december 2008 op tournee door Nederland.
Brokkenconcerten Zaal 100 en CLUB 100 / CLUB 100 3.0
Vanaf 2006 programmeerde en organiseerde Corrie van Binsbergen een maandelijkse
serie eenmalige muzikale ontmoetingen tussen muzikanten uit verschillende circuits in het
Amsterdamse Zaal 100, waarboven Stichting Brokken haar kantoor heeft. Van 2013 - 2016
in samenwerking met jonge makers onder de noemer CLUB 100. CLUB 100 gaf podium
aan jong talent en was een ontmoetingsplaats voor zowel publiek als musici, gevestigd en
ervaren, bekend en onbekend uit diverse stromingen. Vanaf seizoen 16/17 werd het een
jaarlijks evenement, getiteld CLUB 100 3.0, gelinkt aan de muziekrichting Musician 3.0
van de HKU Utrecht.
In totaal vonden er maar liefst 92 eenmalige unieke concerten in Zaal 100 plaats.
Hoogtepunten uit de serie werden aan het eind van het jaar gepresenteerd op het
jaarlijkse Brokken Festival in het Bimhuis.
Crossoverserie in de Roepaen
In 2013 organiseerde CvB in de Roepaen Ottersum, dichtbij haar woonplaats in Noord
Limburg waar ze sinds 2012 woont, muzikale ontmoetingen van een singer songwriter
met een jazzmuzikant. Begeleid door haar trio met bassist Hein Offermans en drummer
Yonga Sun koppelde ze Anne Soldaat met Hermine Deurloo en Hans Hasebos, Anneke
van Giersbergen met Miguel Boelens, Huub van der Lubbe met Saartje van Camp en
Marike Jager met Dionys Breukers.
In seizoen 2014/2015 volgde een reeks bijzondere concerten op de zondagmiddag in
LUX Nijmegen onder de noemer De Verlichting: Een schrijver, een dichter, een bioloog,
een kunstenaar en een filosoof leverden bijdragen aan de serie. Met P.F. Thomése, Toon
Tellegen, Kees Moeliker, Monique Besten en Joke Hermsen.
Daaruit vloeide 2018 de samenwerking met filosofe Joke Hermsen voort in het project
Tijd & Melancholie met medewerking van Fernando Lameirinhas en Mehmet Polat.
Dansen op een Glazen Plafond
Voorjaar 2015 bracht Van Binsbergen vele vrouwen samen in het project Dansen Op Een
Glazen Plafond, avondvullend alternatief variété met schrijvers, dichters, muzikanten van
divers pluimage, singer songwriters, een cabaretière en een tapdanseres. Met Anne
Vegter, Tjitske Jansen, Manon Uphoff, Christine Otten, Esther Gerritsen, Ellen Deckwitz,
Frédérique Spigt, Sanne Wallis de Vries, Tineke de Jong, Esther Apituley, Saartje van
Camp, Hermine Deurloo, Tini Thomsen, Corrie van Binsbergen, Nora Mulder, Miriam
Overlach, Mick Paauwe, Tatiana Koleva, Marije Nie. Een tweede kleinere editie van het
project volgde najaar 2015 in België met Griet Op De Beeck en Hannelore Bedert.
Bekijk hier de geweldige teaser.
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Brokken Festival Bimhuis
Kenmerk van het Brokken Festival is de grote variëteit aan stijlen, contrasten, genres én
leeftijden. Jazz, pop en klassiek ontmoeten elkaar, jong talent en outsiders delen het
podium met gevestigde namen, hyperenergie wordt afgewisseld met verstilling. Een
prikkelend ‚feest der verkenning’ voor een publiek dat zich wil laten verrassen. Een
festival dat de oren opent en de blik verruimt. CvB programmeerde en presenteerde
vanaf 2008 haar eigen festival twaalf keer in het Bimhuis. In 2012 vond het festival naast
het Bimhuis ook plaats in De Lindenberg Nijmegen en in 2014 in TivoliVredenburg
Utrecht. In 2018 nodigde Jaap Lampe van de Philharmonie Haarlem Corrie uit om daar
een soortgelijk festival mee te programmeren en produceren. De laatste editie van het
Brokken Festival staat gepland op 18 en 19 december 2021 in het Bimhuis Amsterdam.
De BrokkenFabriek

De BrokkenFabriek was een eigenzinnig,
maandelijks van samenstelling wisselend
leer-ensemble, een kweekvijver voor
muzikanten met interesse in de
combinatie improvisatie/composities. De
BrokkenFabriek werd in januari 2008 door
Corrie van Binsbergen opgericht en was
tot zomer 2017 actief. Gedurende een
maand kreeg een ensemble masterclasses
van musici uit verschillende circuits,
waardoor er telkens vanuit een andere
invalshoek een manier van samenspelen belicht werd. De masterclasses werden gegeven
door onder meer Guus Janssen, Felicity Provan en Oene van Geel. Uiteraard leidde Van
Binsbergen zelf ook een aantal maal de BrokkenFabriek. Voor het Brokken Festival 2012
componeerde ze muziek bij filmpjes van kunstenares Guusje Kaayk met de
BrokkenFabriek. En voor een special op het Brokken Festival 2009 stelde ze een megaorkest samen met de Zappa-cover band StinkFoot die al op het festival speelde, de
Brokken Fabriek én een gastoptreden van de erhu-speelster Jan Yiemin die op dat
moment in Nederland was.
Brokken Records
Corrie van Binsbergen startte in 2008 het eigen platenlabel
Brokken Records. Net als bij Stichting Brokken is het
overkoepelende kenmerk avontuurlijke eclectische muziek zonder
grenzen. Er kwamen 12 albums uit op het label en een boekje met
daarin de integrale tekst van het project Een Groter Gebeuren en
een audio-download van de live registratie van de voorstelling.
BR012: Wonden en brutaliteit
Tom America & Delphine Lecompte
BR011: Ik wou
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet
BR010: 10 Special edition
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Vanbinsbergen Playstation suite Fifteen & tracks van Brokken Records 001 – 009
BR009: Hide & Squeak
Alan Purves
BR008: No Trace
Duo van Otterloo van Veenendaal
BR007: and the cowgirls kept on dancing
TWO AL’S
BR006: self portrait in pale blue
Corrie van Binsbergen
BR005: VIER!
Corrie en de Grote Brokken
BR004: over de bergen
Corrie van Binsbergen & Josse De Pauw a.o.
BR003: The Midge
Andy Bruce and The Rigidly Righteous
BR002: Midday Moon
Tineke de Jong, Albert van Veenendaal, Hans Hasebos, Alan Purves
BR001: For a Dog
CRAM
Andere uitgaven
Daarnaast kwamen er diverse literaire concerten uit bij verschillende uitgeverijen:
De trein naar Plavlovsk en Oostvoorne met Toon Tellegen - Uitgeverij Rubinstein
Als in een droom met Remco Campert - De Bezige Bij
Live gelezen en gespeeld met Kees van Kooten - De Bezige Bij
Werk met Josse De Pauw - Uitgeverij Rubinstein
Het duister dat ons scheidt met Renate Dorrestein - Uitgeverij Contact
Dierenverhalen met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet - Uitgeverij Rubinstein
Wonderbaarlijke maand met Ramsey Nasr - De Bezige Bij
Het geluk van de sprinkhaan Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet - Rubinstein
Schaduwkind Suite met P.F Thomése - Uitgeverij Rubinstein
Wij Weten Wie Wij Zijn… Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet - Rubinstein
Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri Verhulst - Rubinstein
Platenmaatschappij Challenge bracht twee albums van Vanbinsbergen Playstation uit, te
weten Live (2015) en Tales Without Words (2017). En in 2005 Het land is moe van
Corrie en de Grote Brokken.
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Namens het bestuur:

————————————————Hans Kamps, voorzitter

————————————————Nicolien Luttels, penningmeester

————————————————Bas Kwakman, secretaris
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Uitgebreid Activiteitenverslag 2020
STUKJES

Frédérique Spigt voordracht, zang Corrie van Binsbergen gitaar
Mark Nieuwenhuis trompet, beats, elektronica Tijmen Veelenturf viool, toetsen
Na Dansen op een Glazen Plafond hadden Frédérique Spigt en ik zin nog een keer samen
te werken. Omdat proza en poëzie voor mij een grote bron van inspiratie zijn en ik wist
dat Fre bezig was met gedichten stelde ik Fre voor daar samen iets mee te gaan doen.
Altijd goed als ik iemand een beetje uit de comfortzone weet te trekken. Het voorstel
bleek voor haar bovendien een katalysator de poëzie verder uit te diepen en door te
gaan met schrijven.
En zo kwam in de tijd dat we toerden in februari haar eerste dichtbundel Misantroop uit,
met prachtige tekeningen van eigen hand en een voorwoord van Ellen Deckwitz.
Een aantal afbeeldingen schilderde Fre voor Stukjes op glasplaten die, geprojecteerd
door een toverlantaarn, een kleurrijk decor vormden.
We wilden de voorstelling met een kleine cast brengen. Ik dacht voor de muziek gelijk
aan Mark Nieuwenhuis die ik bij de voorstelling Lucebert van Theatergroep Flint had
gezien en gehoord. Een jonge gast die naast fantastisch trompet ook zeer handig is met
electronica. En Fre stelde Tijmen Veelenturf voor, een jonge violist met wie ze eerder had
gewerkt.
Onze eerste repetitie werd een geweldige eerste ontmoeting! Het bleek een mooie
match van - zoals we in de flyer schreven - twee door de wol geverfde theaterdieren
samen met twee jonge honden in de muziek.

Nu in de theaters!

Een caleidoscopische voorstelling van
Corrie van Binsbergen & Frédérique
Spigt met poëzie, muziek, persoonlijke
anekdotes en hier en daar een lied
Voor speeldata & tickets:
corrievanbinsbergen.com
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Stukjes werd "iets moois en onontkoombaars”, precies wat Fre en ik voor ogen hadden
toen we eraan begonnen. Een intieme, grappige en ook ontroerende voorstelling met
een ander karakter dan haar liedjes-programma’s. In sappige, autobiografische anekdotes
schildert multitalent Frédérique Spigt haar leven. We maken kennis met een bewogen
persoon, die begaan is met de wereld, de schoonheid van het dierenrijk, de liefde in al
haar facetten, kortom het leven.

De voorstelling ging 1 februari 2020 in première in een uitverkochte Kantine Walhalla,
Rotterdam. Van de 19 geboekte voorstellingen werden er door Corona helaas 6 afgelast,
waaronder een uitverkocht LUX Nijmegen en de dernière: een zo goed als volle Kleine
Komedie Amsterdam. Van LUX en het Wilminktheater kregen we donaties binnen van
mensen die hun tickets doneerden aan de artiesten.
Dat de dichtbundel in de tijd dat we tourden uitkwam was natuurlijk ook een fijne
opsteker voor de publiciteit. Er was veel aandacht voor de bundel in de media, en
daardoor ook voor de tour. Recensies van de bundel verschenen in diverse kranten,
waaronder NRC, Trouw en de Volkskrant. Frédérique was te gast bij De Taalstaat (Radio 1)
en Nooit meer slapen (Radio 1) en we waren samen te gast bij Volgspot op Radio 5.
We lieten een advertentie plaatsen in de VPRO Gids en De Groene Amsterdammer bood
ons een flinke korting om die advertentie ook daar te plaatsen.
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> Bekijk de trailer
> Recensies en interviews zijn hier terug te lezen
We kregen heel fijne reacties van de programmeurs en van het publiek.
• Ontroerende momenten worden afgewisseld met humor, maar het is vooral het intieme
karakter en de puurheid die ons raakt. Wat ons betreft een absolute aanrader.
• En wat een muziek. Net zo spiegelend, verspringend, wisselend, met fantastische
muzikanten.
• Trouwe lezers van dit blog weten dat we zo’n literair muzikaal theater met Corrie al 3
keer eerder hebben beleefd (met Dimitri Verhulst, Toon Tellegen en Auke Hulst) en het
is niet voor niets dat wij steeds weer terugkeren bij Corrie en haar muzikanten. Het is
fantastisch theater! Dit keer waren dat de ‘jonge honden’ Mark Nieuwenhuis (trompet,
beats, elektronica) en Tijmen Veelenturf (viool, toetsen). (Blog ‘Onze kop thee’)

CREDITS
Frédérique Spigt tekst, gedichten, songs Corrie van Binsbergen muziek, samenstelling,
productie Frédérique Spigt glasschilderingen Onno de Visser geluid Jasja Offermans
licht Jacco van der Dool lichtplan Titus Tiel Groenestege regieadvies
Mart Boudestein foto Hoax ontwerp Via Rudolphi acquisitie
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REMISE
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
Na een jaar radiostilte van Vanbinsbergen Playstation stond najaar 2020 een afscheidstoer
gepland langs diverse jazzpodia. De concerten in de Pletterij Haarlem, Mahogany Hall
Edam, Plusetage Baarle-Nassau, Jazz in Arnhem, De Tor Enschede en Willem Twee Den
Bosch zijn verplaatst naar november 2021. Het Jazz Festival aan de Maas werd afgelast.
Uiteindelijk hebben we toch nog vier concerten gespeeld, of eigenlijk acht want we
deden twee shows op één avond voor een wisselend publiek. Eind september konden we
in het Bimhuis nog nét voor 2 x 75 mensen spelen. Het Bimhuis moest daarna weer de
deuren sluiten. Later speelden we in Tilburg, Den Haag en Zaandam voor 2 x 30.
Omdat we heel veel repertoire hebben en ik ook nog nieuwe stukken had geschreven
vonden we het leuker en spannender twee verschillende sets te doen. De vroege show
had een wat meer introspectief karakter met, naast nieuw werk, stukken van Tales Without
Words, het conceptalbum dat begin 2017 uitkwam, met bewerkingen van composities die
ik schreef voor literaire concerten. De late show was meer outgoing met stukken van de
eerste, energieke CD Live en delen uit de suite Fifteen, de compositieopdracht uit 2018
die ik voor de band kreeg van stadsdeel Westerpark, Gemeente Amsterdam.
Het leek me wel een aardig idee het publiek dat beide shows wilde bezoeken een
speciale korting te geven. Dat deden ze uiteindelijk alleen bij ProJazz Den Haag en daar
bleef dan ook een deel van het publiek!
We eindigden als hart onder de riem in deze rare tijd met ’Hold On’ van Tom Waits.
Het is door iemand uit het publiek gefilmd en hier te zien.
We kregen erg fijne reacties op de socials en verkochten heel veel cd’s (daar waar cdverkoop na afloop geoorloofd was). Het was een feest voor het publiek en zeker ook voor
ons. Het gaf zowel bezoekers als onszelf een enorme energieboost. Wat is live spelen
toch óngelofelijk fijn!
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• Een van mijn lieveling songs, en wat mooi gespeeld!
• Geweldig leuk concert en ik ging huppelend - nu ja fietsend - naar huis.
• Bedankt voor de prachtige muziek. Ik zag je zo’n 40 jaar geleden voor de eerste keer
optreden. Was toen al onder de indruk van je buitengewone gitaarspel. Het ga je goed
en succes met componeren van nog veel mooie muziek.
• Geweldige sets gisteren met te gekke solo's van iedereen!
• Een all-star ensemble speelt, met gevoel voor structuur en abstractie, rasechte
improvisatie. (Recensie Draai om je oren)

IK WOU

De tournee van Ik wou met Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet startte in
november 2018, met 10 concerten in dat jaar en 12 concerten in 2019. In januari 2020
speelden we de voorstelling nog vier keer. Op Brokken Records brachten we die maand
de gelijknamige CD uit. Het is een live opname van ons optreden in het Toneelhuis
Antwerpen. De audio klinkt dankzij de geweldige geluidstechnicus Chris Weeda als een
klok. Voor een uitgebreid verslag van deze productie verwijs ik naar het jaarverslag van
2019.
> Trailer
> Beluister fragmenten van de cd
> Projectpagina
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WIE ZOUDEN WIJ ANDERS ZIJN…

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

Iets over de groep en over het programma
Binnen de literaire samenwerkingen neemt het werk van Toon Tellegen een speciale
plaats in. Door de combinatie van schijnbare eenvoud en existentialistische diepgang, de
lyriek versus het absurdisme en daarbij zijn gevoel voor taal en ritme vormt zijn werk voor
mij een blijvende bron van inspiratie. Door onze jarenlange samenwerking is bovendien
een hechte band ontstaan. Altijd weer ondervinden we hoe prachtig het is na afloop
bedankt te worden door jong en oud. Zo gaan zowel de bezoekers als wijzelf opgeladen
en blij weer naar huis. Met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet hebben we
inmiddels zes verschillende programma’s gespeeld. Met deze groep hebben we de juiste
balans tussen compositie en improvisatie gevonden, die heel goed samengaat met de
verhalen en verteltrant van Toon.
November 2016 werd Toon Tellegen 75 en werden de luisterboeken die we tot dan toe
samen hadden gemaakt als verzamelbundel uitgebracht door Uitgeverij Rubinstein.
We brachten toen een speciaal feestelijk programma getiteld Wij Weten Wie Wij Zijn…
met verhalen over feestjes, taarten en jarig zijn. In Wie Zouden Wij Anders Zijn… brengen
we opnieuw een selectie uit de dierenverhalen. Ditmaal zijn het de meer poëtische
verhalen over de tijd, over afscheid nemen en over te zijn of niet te zijn.
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Plannen en planning
Tijdens de drukke tournee van Ik Wou merkten we dat het voor Toon toch best
vermoeiend was. We hebben juni 2019 samen overlegd en besloten niet meer zulke
intensieve tournees te organiseren. Wel wilden we graag nog een mooie punt zetten. Het
mocht van Toon niet echt een afscheidstournee heten, maar dat is voor de programmeurs
toch wel de insteek. We zouden verspreid over het seizoen maximaal 10 x een speciaal
programma brengen op de podia waar we zelf graag spelen, zoals De Kleine Komedie in
Amsterdam en LUX Nijmegen. De programmeurs die ik benaderde waren er gelijk voor in
en zo stond er een mooi toertje van Wie Zouden Wij Anders Zijn… gepland die
22-11-2020 zou starten in Walhalla Rotterdam en 14-03-2021 zou eindigen in De Kleine
Komedie Amsterdam. Al tijdens de eerste lockdown liet Walhalla weten dat de
voorstelling niet door kon gaan. Daarna volgde De Toneelschuur Haarlem. Toen in
oktober bleek dat alle concerten in gevaar kwamen, of indien ze dan wel door konden
gaan, het met heel veel restricties zou zijn, heb ik in overleg met de band en de
programmeurs besloten de tournee een heel jaar op te schuiven. Het zou te jammer zijn
als er maar 30 mensen per keer zouden kunnen genieten. En verder zou ook de hele
entourage zo totaal niet feestelijk zijn! Niet samen kunnen eten vooraf, na afloop het cafe
dicht zodat we geen contact hebben met ons publiek… een jaar verschuiven vonden we
allemaal een veel beter idee. De Kleine Komedie heeft nu de première van Wie Zouden
Wij Anders Zijn… op zondag 14-11-21 en de laatste voorstelling staat geboekt op
zondag 27-12-21 in LUX.

CONCERTEN IN CORONATIJD
Prachtig, dank jullie wel!! Perfect geluid,
prachtig in beeld gebracht. Heel goed
gespeeld! Magistraal gelezen!
ah, ik zit hier nog met tranen in mijn ogen, wat
was het prachtig (en ook gelachen, hardop ! )
ik voelde me heel dichtbij en miste jullie
tegelijkertijd, zoveel verlangen en schoonheid
en lichtheid, zo mooi verteld en gespeeld en zo
"to the point" in deze tijd maar ook zo tijdloos,
heel veel dank en liefs aan iedereen daar ❤ ❤
Ook mijn nichtjes vinden het prachtig (ze kijken
nu naar de opname), "we hebben albert
gevonden, hij zit achter de piano!" al waren ze
een beetje afgeleid door jouw snor en wat ze
zagen als "de kapotte gitaar van
corrie" (visueel, niet in het geluid), hahaha

Prachtige voorstelling Albert! Heel erg mooi, prachtige muziek bij de verhalen.
Ik heb genoten en mijn ouders ook, groeten van ons allemaal
Was prachtig, mooi gespeeld, doe iedereen de groeten!! xTien
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Naast de afgelaste concerten, kwamen er ook een paar bijzondere bij! Ik las in juni op
Facebook een bericht over een “pop-up-podium” in De Hallen Amsterdam dat coronaproef - maar tóch gezellig - was ingericht en waar je op recette-basis kon spelen. Ik heb
gelijk contact gezocht met de organisator, die erg enthousiast was over mijn idee daar
iets te doen met Toon Tellegen. Ik maakte voor de gelegenheid een toepasselijke selectie
van gedichten aangevuld met het verhaal dat Toon in opdracht had geschreven voor de
‘Decamerone-serie’ van De Groene Amsterdammer. En ik vroeg Albert van Veenendaal en
Alan Purves om samen te spelen. Tweemaal spelen voor wisselend publiek zou voor Toon
te vermoeiend zijn, maar de avond was een succes! De programmeur vroeg na afloop of
we nog een keer terug wilden komen. Omdat er zóveel niet door kon gaan met het
Toonkwintet leek het me een goed idee om met hen allemaal te komen. We speelden Wij
Weten Wie Wij Zijn… Een welkom vrolijk en troostrijk programma.
Het jaar eindigde met een streaming concert op zondagmiddag 27 december. De datum
waar aanvankelijk het allerlaatste Brokken Festival zou plaatsvinden en vervolgens een
concert met Toon was gepland. Omdat er uiteindelijk geen publiek bij kon zijn stelde
Frank van Berkel voor het dan als live streaming concert te doen. Iets waar ik aanvankelijk
niet zoveel fiducie in had. En al is het niet te vergelijken met het live gevoel, er hebben
wél maar liefst 1240 mensen - ook vanuit het buitenland - gekeken. Dat is meer publiek
dan in een uitverkocht Bimhuis! Ook hadden we een ‘doneerknop’ toegevoegd en er
kwam ruim 600 euro aan donaties binnen. De Bimploeg heeft het mooi in beeld gebracht
en dankzij Chris Weeda is het geluid ook erg goed. Het concert is hier terug te zien.
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BROKKEN FESTIVAL - special last edition

De laatste editie van het Brokken Festival is uitgesteld naar 2021. Maar, zoals Cruijff al
orakelde, heeft elk nadeel ook een voordeel. Normaliter vindt het festival plaats op de
zondagmiddag tussen kerst en nieuwjaar. Maar omdat Kerst nu op zondag valt, is het naar
voren geschoven en mede uit productionele overwegingen duurt het Brokken Festival nu
hele weekend! Op zaterdagavond 18-12-2021 wordt het einde van het brokken-tijdperk
groots afgesloten met een 16-koppige band waarbij vele gasten uit het roemruchte
brokken-verleden aantreden, waaronder Hermine Deurloo, Anton Goudsmit, Josse De
Pauw, Toon Tellegen, Frédérique Spigt en Ellen Deckwitz. Waar de zaterdag vooral ‘oude
brokken’ optreden komt op zondagmiddag 19-12-2021 de focus te liggen op de
volgende generatie met musici die curator zijn geweest van CLUB 100.
CLUB 100 begon in 2013 toen ik behoefte had aan nieuwe input voor de maandelijkse
Zaal 100 concerten en een denktank oprichtte met jonge muzikanten die mij aanspraken.
Zo ontstond CLUB 100, een ontmoetingsplaats voor jong talent en gevestigde/ervaren
musici. Curatoren waren Marnix Dorrestein, Morris Kliphuis, Lucas Dols, Miriam Overlach,
Jasja Offermans, Tony Roe, Akim Moiseenkov, Diamanda La Berge Dramm, Tessa
Douwstra, Gerri Jäger, Timon Koomen, Reinier Baas, Darius Timmer, Floris van der Vlugt,
Kaja Draksler en Remy van Kesteren. Allen waanzinnig getalenteerd, allemaal inmiddels
doorgebroken! Velen van hen speelden al op een eerdere editie van het Brokken Festival.
Zondag 19-12-2021 komt pianiste Kaja Draksler, zij doet een solotreden, duo Reinier Baas
& Ben van Gelder treedt op. Morris Kliphuis en Timon Koomen spelen een set met
Kapok, hetgeen overigens het allerlaatste concert van dit trio wordt. En het
“brokkenstokje” wordt die middag symbolisch overgedragen aan mijn dochter bassiste
Jasja Offermans, die carte blanche krijgt om iets speciaal voor het festival te creëren.
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BROKKEN RECORDS

Zoals hierboven beschreven bij Ik Wou zag januari 2020 Brokken Records no.11 het licht.
Eind januari tijdens de Week van de Poëzie kwam no.12 daar nog bij: het album
“Wonden en brutaliteit” van Delphine Lecompte en Tom America. Tom doet heel
andere dingen met muziek en tekst dan ik, maar we delen de liefde voor bepaalde
schrijvers en dichters. Hij interviewt mensen, samplet hun stemmen, neemt de
spraakmelodie en kneedt er met noten minimalistische muziek omheen. Ik had Tom
America voor een kort gastoptreden op het Brokken Festival 2018 uitgenodigd. Naar
aanleiding van dat optreden benaderde hij me weer met de vraag of zijn album eventueel
op het label Brokken Records uit zou kunnen komen. Hoewel hij zelf de opname en de
mix al had bekostigd en er dus financieel niet per se zoveel mee op zou schieten, was hij
erg blij met onze ervaring en bemoeienis. Hij vond daarbij het bereik dat hij via Stichting
Brokken zou hebben een pre. En het gaf bovendien wat meer cachet aan het album.
Wonden en Brutaliteit is echt een heel bijzonder geheel. Ik vond het een grote eer om de
CD op ons label uit te brengen. Het album heeft enorm veel positieve respons gekregen
en er verschenen talloze recensies en interviews. Dat straalt natuurlijk ook weer terug op
onze producties en helpt onze naamsbekendheid.
De CD is te koop in de lokale boekhandel en verder alleen te bestellen via de
Brokkenwinkel. We maakten een strooifolder die werd uitgedeeld bij concerten van Tom
en van Toon.
> Beluister een gedicht van de cd
> Pagina Wonden en brutaliteit
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EN VERDER

‘Een heel andere workshop dan hetgeen ik gewend ben en anders naar muziek kijken.
Muziek beleven; dat is Corry. En zodra het loopt begint Corry te dansen. Heb ik nog geen
workshop leider zien doen. Composities die heel eenvoudig lijken maar toch zo bijzonder
zijn.’ - deelnemer workshop U-Jazz
Naar aanleiding van de koerswijziging een interview in tijdschrift Jazzism.

WHAT’S UP

Corrie van Binsbergen

”Ik tel dagelijks mijn zegeningen”
Samensteller, bruggenbouwer, orenopener, hokjesgeestverjager.
Je zou denken dat zo iemand tot de laatste dagen op de podia
wil staan. Maar nee, gitariste Corrie van Binsbergen wil niet meer
on the road met allerlei ensembles en gaat zich toeleggen op
componeren. We leggen deze creatieve duizendpoot enkele
baldadige stellingen voor.
De eerste tien jaar met Corrie en de
Brokken waren de mooiste tijd van mijn
professionele leven.
“Dat zou wel triest zijn. Zeker, ik vond
het geweldig ideeën uit te werken
voor een eigen band. En dan ook nog
eens voor zulke fantastische
muzikanten en fijne mensen.
Memorabele terugritten in het
bandbusje, terug in Amsterdam gelijk
het café in waar we de opbrengst van
de merchandise verbrasten.
Merchandise klinkt trouwens wel wat
te professioneel haha, het waren
cassettebandjes, met handgedrukte
hoesjes – aardappelstempels en
driekleurenverf. Ja, het was feest,
maar die beginjaren waren best
stressvol. Ook voelde ik me toen
meer alleen.”

samen. Ik hou niet van herhaling van
zetten. Om de ontwikkeling op het
instrument te verbeteren, zou ik
alsnog echt uren moeten gaan maken.
Die uren besteed ik liever aan
componeren. Ik heb het gevoel dat ik
daarin kan groeien.”
De toekomst van ons soort muziek ligt in de
versmelting met andere kunstvormen.
“Echt niet, laat musici die lekker met
muziek bezig zijn dat vooral blijven
doen. Iedereen is tegenwoordig aan
het cross-overen, van Ali B tot het
Concertgebouworkest en de
Nederlandse Opera. Je refereert
misschien aan mijn samenwerkingen
met schrijvers? Dat is heel organisch
ontstaan vanuit het werken met
teksten voor Kado uit de Hel! met
Corrie en de Grote Brokken. Het bleek
zó bij mij te kloppen! Zoiets moet altijd
vanuit iemands artistieke intrinsieke
motivatie komen en er niet met de
haren bijgesleept worden. Wat bedoel
je eigenlijk met ‘ons soort muziek’?
Muziek, of dat nou jazz is of een
andere stijl, is als het goed is altijd in
beweging en gaat over grenzen heen.”
De vreugde van met anderen samenwerken
is een genade. Toch ga ik op een kamertje
zitten schrijven.
“De vreugde van schrijven, alleen op
dat kamertje, kan daar wat mij betreft
makkelijk mee concurreren. Ik blijf
bovendien samenwerken, want dat
schrijven gebeurt in opdracht. Niet
vanuit het ‘ivoren torentje’ maar in
samenspraak met orkesten en
ensembles zoals Asko/Schönberg en
Silbersee. Ik ben nu bezig voor Phion
en het Rotterdams Philharmonisch
Orkest met een familieconcert op een
nieuwe tekst van Toon Tellegen. Om
in jouw termen van genade te blijven:
‘ik tel dagelijks mijn zegeningen’.”

Ik zal de gitaar missen.
“Nou, ik ga niet heel dramatisch
‘Afscheid Nemen van De Gitaar’
of zo hè... Als festivals of
podia me straks bijvoorbeeld
met Vanbinsbergen Playstation
willen boeken en daarvoor een
normale gage betalen dan kom
ik. Maar zo vaak zal dat
vermoedelijk niet gaan gebeuren,
laten we realistisch blijven. Ik
ben nooit iemand geweest die
eindeloos zat te studeren, ook
niet in mijn conservatoriumtijd
klassiek gitaar. Ik speel liever

Coen de Jonge

Foto: Carin Verbruggen
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SPEELLIJST 2020
Stukjes
01-02-2020 Theater Walhalla

Rotterdam

06-02-2020 Theater Hof 88

Almelo

12-02-2020 Toneelschuur

Haarlem

13-02-2020 Cultura

Ede

20-02-2020 Stadsschouwburg

Utrecht

21-02-2020 Schouwburg

Amstelveen

28-02-2020 Goudse Schouwburg

Gouda

01-03-2020 De Lieve Vrouw

Amersfoort

04-03-2020 Schouwburg Ogterop

Meppel

05-03-2020 Kunstmin

Dordrecht

06-03-2020 Theater DNK

Assen

08-03-2020 Theater Bouwkunde

Deventer

11-03-2020 Stadsgehoorzaal

Leiden

13-03-2020 ECI Cultuurfabriek

Roermond

14-03-2020 Theaterkerk Wadway

Wadway

15-03-2020 LUX

Nijmegen

20-03-2020 Wilminktheater

Enschede

24-03-2020 De Kleine Komedie

Amsterdam

27-03-2020 Schouwburg Agnietenhof Tiel
06-11-2020 PopUp Podium De Hallen Amsterdam
07-11-2020 Woordnacht Festival

Rotterdam

Vanbinsbergen Playstation
12-09-2020 Jazz Tour aan de Maas

Ottersum

26-09-2020 Bimhuis

Amsterdam

13-11-2020 De Pletterij

Haarlem

14-11-2020 Plusetage

Baarle-Nassau

20-11-2020 Jazzpodium De Tor

Enschede

27-11-2020 Paradox

Tilburg

28-11-2020 Mahogany Hall

Edam

04-12-2020 Projazz

Den Haag

06-12-2020 Jazz Inverdan

Zaandam

11-12-2020 De Toonzaal

Den Bosch

28 / 53

Ik wou
05-01-2020 30CC/Schouwburg Leuven (B)
10-01-2020 Stadsschouwburg Utrecht
17-01-2020 Muziekgebouw

Eindhoven

18-01-2020 Stadsschouwburg Mechelen (B)
Wie Zouden Wij Anders Zijn…
22-11-2020 Theater Walhalla

Rotterdam

12-12-2020 Toneelschuur

Haarlem

17-12-2020 TivoliVredenburg

Utrecht

18-12-2020 LUX

Nijmegen

Diverse concerten
27-02-2020 CVB & Dorien de Vylder

Poeziecentrum

Gent (B)

29-03-2020 Toon Tellegen & Toonkwintet

Bibliotheek

Utrecht

05-04-2020 Toon Tellegen & Trio

De Knoptoren

St-Oedenrode

19-04-2020 Toon Tellegen & Trio

Podium Klassiek

Eindhoven

02-07-2020 Toon Tellegen & Trio

PopUp Podium De Hallen Amsterdam

25-08-2020 Toon Tellegen & Toonkwintet

PopUp Podium De Hallen Amsterdam

27-12-2020 Toon Tellegen & Toonkwintet

Bimhuis

Amsterdam

27-12-2020 Brokken Festival 2020

Bimhuis

Amsterdam

afgelast
verplaatst naar 2021
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Stichting Brokken

2020

HUIDIG BOEKJAAR 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Nieuwe producties

4

2

5

Reprise producties

4

4

8

Nieuwe Co-producties

0

1

0

Reprise Co-producties

0

Totaal aantal producties

8

7

13

HUIDIG BOEKJAAR 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Producties

0

Bezoeken per categorie
Nieuwe producties

1736

5171

Reprise producties

2402

2604

Nieuwe Co-producties

0

0

Reprise Co-producties

0

0

Totaal aantal bezoeken

4138

7500

7775

HUIDIG BOEKJAAR 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Noord

2

3

5

Oost

8

7

7

Midden

1

3

West

10

6

10

Zuid

8

5

8

Amsterdam

6

5

8

Rotterdam

3

1

1

Den Haag

1

1

1

Utrecht

4

1

4

Buitenland

3

8

4

Uitvoering alleen online

1

Totaal aantal uitvoeringen

47

40

48

Waarvan in standplaats

6

6

8

Waarvan schoolvoorstellingen

0

Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten

0

HUIDIG BOEKJAAR 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

Regionale spreiding van
bezoekers
Noord

211

713

Oost

178

981

Midden

97

West

650

Zuid

242

698

Amsterdam

262

1231

Rotterdam

174

132

Den Haag

60

251

Utrecht

346

Buitenland

678

Uitvoering alleen online

1240

Totaal aantal bezoekers

4138

Waarvan in standplaats

262

Waavan schoolvoorstellingen

2114

626
600

1029

7500

7775
1231

0

0
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

Stichting Brokken

2020

HUIDIG BOEKJAAR 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

4138

7500

7775

0

0

0

Totaal

4138

7500

7775

Waarvan betalend (regulier)

2731

6500

5914

Waarvan niet betalend (regulier)

1407

1000

1861

HUIDIG BOEKJAAR 2020

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 2020

BEGROTING

VORIG BOEKJAAR

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

4

5

3

Kleine zaal (<=400 stoelen)

42

35

45

Uitvoering alleen online

1

Totaal

47

40

48

Dit jaar is nog niet afgesloten

Akkoord accountant
Datum
Plaats
Naam

Handtekening
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Aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Productie
Datum uitvoering Aanvang Aantal bezoekers
Aantal betalende
Soort uitvoering
bezoekers
Landkeuze
Toon Tellegen - Ik wou / R
05-jan-20
16:00
363
340 Regulier
België
Toon Tellegen - Ik wou / R
10-jan-20
20:30
175
169 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Ik wou / R
17-jan-20
20:15
188
182 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Ik wou / R
18-jan-20
20:15
255
247 Regulier
België
Stukjes
01-feb-20
20:30
174
164 Premiere
Nederland
Stukjes
06-feb-20
20:15
36
36 Regulier
Nederland
Stukjes
12-feb-20
20:30
141
137 Regulier
Nederland
Stukjes
13-feb-20
20:00
41
39 Regulier
Nederland
Stukjes
20-feb-20
20:30
171
171 Regulier
Nederland
Stukjes
21-feb-20
20:30
69
65 Regulier
Nederland
Corrie van Binsbergen Solo / R
27-feb-20
20:00
60
0 Regulier
België
Stukjes
28-feb-20
20:30
189
189 Regulier
Nederland
Stukjes
01-mrt-20
16:00
97
86 Regulier
Nederland
Stukjes
04-mrt-20
20:15
98
93 Regulier
Nederland
Stukjes
05-mrt-20
14:00
57
51 Regulier
Nederland
Stukjes
06-mrt-20
20:30
113
113 Regulier
Nederland
Stukjes
08-mrt-20
16:00
101
98 Regulier
Nederland
Stukjes
11-mrt-20
20:15
140
131 Regulier
Nederland
Stukjes
13-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
14-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
15-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
20-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
24-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
27-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn... / R
29-mrt-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs / R
05-apr-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs / R
19-apr-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Hemels en Vergeefs / R
02-jul-20
20:00
64
61 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn... / R
25-aug-20
20:00
57
53 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
12-sep-20
0
0 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
26-sep-20
19:30
69
69 Premiere
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
26-sep-20
22:00
72
72 Premiere
Nederland
Stukjes
06-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Stukjes
07-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
13-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
14-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
20-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wie zouden wij anders zijn
22-nov-20
0
0 Premiere
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
27-nov-20
20:00
24
24 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
27-nov-20
21:45
30
30 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
28-nov-20
0
0 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
04-dec-20
21:45
30
30 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
04-dec-20
19:30
30
30 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
06-dec-20
16:00
30
28 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
06-dec-20
17:30
24
23 Regulier
Nederland
Vanbinsbergen Playstation - REMISE
11-dec-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wie zouden wij anders zijn
12-dec-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wie zouden wij anders zijn
17-dec-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wie zouden wij anders zijn
18-dec-20
0
0 Regulier
Nederland
Brokken Festival 2020
27-dec-20
0
0 Regulier
Nederland
Toon Tellegen - Wij weten wie wij zijn... / R
27-dec-20
17:00 1240
0 Regulier
Digitaal

Plaats
Leuven (B)
Utrecht (UT)
Eindhoven (NB)
Mechelen (B)
Rotterdam (ZH)
Almelo (OV)
Haarlem (NH)
Ede (GLD)
Utrecht (UT)
Amstelveen (NH)
Gent (B)
Gouda (ZH)
Amersfoort (UT)
Meppel (DR)
Dordrecht (ZH)
Assen (DR)
Deventer (OV)
Leiden (ZH)
Roermond (LI)
Spanbroek (NH)
Nijmegen (GLD)
Enschede (OV)
Amsterdam (NH)
Tiel (GLD)
Utrecht (UT)
Sint-Oedenrode (NB)
Eindhoven (NB)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Ottersum (LI)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Amsterdam (NH)
Rotterdam (ZH)
Haarlem (NH)
Baarle-Nassau (NB)
Enschede (OV)
Rotterdam (ZH)
Tilburg (NB)
Tilburg (NB)
Edam (NH)
's-Gravenhage (ZH)
's-Gravenhage (ZH)
Zaandam (NH)
Zaandam (NH)
's-Hertogenbosch (NB)
Haarlem (NH)
Utrecht (UT)
Nijmegen (GLD)
Amsterdam (NH)

Podium
30CC/Schouwburg
Stadsschouwburg Utrecht
Muziekgebouw Frits Philips
Stadsschouwburg
Theater Walhalla
Hof 88
Toneelschuur
Cultura Ede
Stadsschouwburg Utrecht
Schouwburg Amstelveen
Poëziecentrum
Goudse Schouwburg
Theater De Lieve Vrouw
Schouwburg Ogterop
Schouwburg Kunstmin
Theater De Nieuwe Kolk
Theater Bouwkunde
Stadspodia Leiden
ECI Cultuurfabriek
Theaterkerk Wadway
LUX
Wilminktheater / Muziekcentrum
Kleine Komedie
Schouwburg Agnietenhof
Bibliotheek Utrecht
De Knoptoren
design expositie restaurant Kazerne
PopUp Podium De Hallen
PopUp Podium De Hallen
Roepaen
BIMhuis
BIMhuis
PopUp Podium De Hallen
Concert- en congresgebouw De Doelen
De Pletterij
PlusEtage
Jazzpodium De Tor
Theater Walhalla
SBM Paradox
SBM Paradox
Jazzclub Mahogany Hall
In het Koorenhuis
In het Koorenhuis
de Doopsgezinde Vermaning
de Doopsgezinde Vermaning
De Toonzaal
Toneelschuur
TivoliVredenburg
LUX
BIMhuis

Standaard
Aangepaste
capaciteit
In hetcapaciteit
kader
Betreffende
van een festival
festival
660 Nee
175
Nee
400
Nee
358 Nee
142
174 Nee
166
Nee
260
Nee
214
Nee
175
Nee
239
Nee
70
Nee
232
Nee
171
Nee
120
Nee
180
Nee
250
Nee
120
Nee
349
Nee
240
Nee
100
Nee
250
Nee
300
Nee
503
Nee
210
Nee
200 Ja
Tweetakt
100 Nee
100 Nee
80
Nee
80
Nee
140
Ja
Jazz Tour a/d Maas
225
75
Nee
225
75
Nee
80
Nee
2201
Ja
Woordnacht
80
Nee
80
Nee
70
Nee
142
Nee
175
30
Nee
175
30
Nee
120
Nee
30
Nee
30
Nee
30
Nee
30
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

120
260
543
250
225
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JAARREKENING 2020

Stichting Brokken
De Wittenstraat 100E
1052 BA Amsterdam

33 / 53

Stichting Brokken
Amsterdam

Balans per 31 december 2020
Na resultaatbestemming
31-12-2020
euro

31-12-2019
euro

Vaste activa
Materiële Vaste Activa
Totaal Vaste Activa

0
0

188
188

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

9.979
7.182
106.321
123.482

16.118
22.000
76.951
115.069

TOTAAL ACTIVA

123.482

115.257

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Covid
Bestemmingsreserve Composities
Totaal eigen vermogen

56.034
40.850
0
96.884

17.330
0
10.500
27.830

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

0
26.598
26.598

37.875
49.552
87.427

123.482

115.257

ACTIVA

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
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Stichting Brokken
Amsterdam

Functionele Exploitatierekening 2020

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

2020
euro

Begroting
FPK
euro

2019
euro

39.520
0
21.200
18.320
7.000
46.520

69.500
2.500
47.000
20.000
8.000
77.500

70.959
348
43.800
26.811
15.879
86.838

0

0

0

2

Sponsorinkomsten

3 a
3 b
3

Baten coproducties
Overige inkomsten
Overige Directe Inkomsten Totaal

0
11.772
11.772

12.500
5.000
17.500

0
13.562
13.562

4

Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3)

58.292

95.000

100.400

5

Indirecte Opbrengsten

1.205

6.500

0

Bijdragen particulieren incl. vrienden
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van private fondsen
Bijdragen van goede doelenloterijen
Overige private bijdragen
Overige bijdragen uit private middelen

4.150
0
0
0
0
4.150

5.000
0
15.000
0
0
20.000

4.850
0
0
0
0
4.850

63.647

121.500

105.250

6
6
6
6
6
6
7

a
b
c
d
e

Totaal Eigen Inkomsten

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

216.152
0
0
0
0
216.152

155.500
0
0
0
12.000
167.500

161.728
0
0
0
4.500
166.228

14

Totale baten

279.799

289.000

271.478

INKOMSTENQUOTES
Berekende Eigen Inkomensquote
Berekende Andere Inkomensquote

22,75%
45,85%

42,04%
46,19%

38,77%
44,19%
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Functionele Exploitatierekening 2020 (vervolg)

LASTEN
1
Beheerslasten personeel
2
Beheerslasten materieel

20120
euro

Begroting
FPK
euro

2019
euro

37.126
24.285
61.411

56.000
20.000
76.000

37.528
21.379
58.907

3

Totale Beheerslasten

4
4
4

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
Activiteitenlasten personeel

57.262
56.239
113.501

43.000
120.000
163.000

72.749
82.194
154.943

5
5
5
5
5

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
Activiteitenlasten materieel

13.302
11.892
10.639
0
35.833

13.000
25.000
12.000
0
50.000

17.832
20.071
19.000
0
56.903

6

Lasten Coproducties

0

0

0

7

Totale Activiteitenlasten

149.334

213.000

211.846

8

Totale lasten

210.745

289.000

270.753

9

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

69.054

0

725

0
0
0

0
0
0

0
0
0

69.054

0

725

10
11

Saldo rentebaten/-lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

12

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Covid
Bestemmingsreserve Composities

38.704
40.850
-10.500
69.054

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

0,90
0,03
1,14
2,07
0
0,00

*) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt.
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725
0
0
725
0,90
0,40
2,90
4,20
4
0,20

0,90
0,11
1,72
2,73
0
0,00
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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. Volgens de begroting 2021 zal de bestemmingsreserve Covid-19
en een deel uit de Algemene reserve aangewend worden voor de projecten 2021.
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

2020
euro

2019
euro

188
0
0
-188
0

901
0
0
-713
188

5.942
4.037
9.979

12.520
3.598
16.118

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
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkw.
Voorbereidingskosten
Stukjes 2020
Voorbereidingskosten
Ik wou reprise 2020

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

8.614
-2.672
5.942

18.328
-5.808
12.520

4.037
0
0
4.037

0
2.415
1.183
3.598

4.184
0
1.698
1.200
100
7.182

10.053
4.500
7.322
125
0
22.000

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid is indien van toepassing hierop in mindering gebracht:
Debiteuren
4.184
Nog te factureren bedragen
0
Voorziening
0
4.184
Nog te ontvangen projectsubsidies en -bijdragen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Een Groter Gebeuren
0
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0
0
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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

2020
euro

2019
euro

17.171
89.005
145
106.321

10.370
65.005
1.576
76.951

17.330
38.704
56.034

16.605
725
17.330

Bestemmingsreserve Covid
In verband met Covid-19 ontving de stichting een aanvullende subsidie van FPK ter waarde van €49.500.
Hiervan is €8.650 besteed in 2020 en zal €40.850 besteed worden in 2021.
Stand per 1 januari
Bestemming exploitatieresultaat
Stand per 31 december

0
40.850
40.850

Specificatie van de besteding van de aanvullende subsidie in 2020:
Materiële kosten
Vervoer
Kosten annulering
Publiciteit
Kosten annulering
Personele kosten:
Artiesten
Tegemoetkoming
Technici
Tegemoetkoming
Publiciteit
Kosten annulering

175
1.425
3.900
1.650
1.500
8.650

Besteding van de aanvullende subsidie in 2021
Het restant van de aanvullende subsidie wordt besteed aan voorstellingen die als gevolg van Corona
zijn verplaatst naar 2021. Het gaat daarbij om de volgende producties:
Vanbinsbergen Playstation
Brokken Festival
Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet
Totaal
40.850
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0
0
0

0

0
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Toelichting op de Balans (vervolg)
2020
euro

2019
euro

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.
In 2020 zijn de composities gerealiseerd en kan deze bestemmingsreserve vervallen.
Stand per 1 januari
10.500
10.500
Bestemming exploitatieresultaat
-10.500
0
Stand per 31 december
0
10.500

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Loonheffingen
Reservering vakantiegeld
Reservering ziekteverzuim
Nog te besteden bijdrage Société Gavigniès
Transitievergoeding
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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4.001
2.318
0
0
5.000
8.665
3.500
3.114
26.598

30.352
1.917
2.542
4.166
5.000
0
3.500
2.075
49.552

2.418
1.333
250
4.001

26.019
480
3.853
30.352

Stichting Brokken
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Toelichting op de Balans (vervolg)

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Subsidie Fonds Podiumkunsten:
Voor de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024 is geen subsidieaanvraag ingediend.
Voor de kunstenplanperiode 2017-2020 gelden de volgende prestatieafspraken:
Aantal
uitvoeringen
Aantal uitvoeringen circuit klein/middel, per jaar
35
Aantal uitvoeringen circuit groot, per jaar
5
Totaal, per jaar
40
Zie hiervoor de verantwoording 'Model V'.

Te behalen
EIQ
30,0%
35,0%
30,6%

Personeel:
Per 1 januari 2021 is er geen personeel meer in loondienst van de stichting.
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.

Continuïteit en activiteiten
Artistiek en zakelijk leider Corrie Van Binsbergen gaat zich meer toeleggen op het componeren in
opdracht van andere culturele instellingen. Het organiseren van tournees en projecten door
Stichting Brokken wordt na overgangsjaar 2021 afgebouwd.
Volgens de begroting 2021 zal de bestemmingsreserve Covid-19 en een deel uit de Algemene reserve
aangewend worden voor de projecten 2021. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

41 / 53

Stichting Brokken
Amsterdam

Toelichting op de Functionele Exploitatierekening
2020
euro

2019
euro

39.520
7.000
46.520

70.959
15.879
86.838

464

-

11.598
174
11.772

13.349
213
13.562

Indirecte opbrengsten
Opbrengst concerten (andere dan Brokken producties)

1.205

0

Bijdragen particulieren incl. vrienden
Donaties Brokkenvrienden

4.150

4.850

75.000
45.500
31.000
2.273
3.788
4.167
4.924
49.500
216.152

75.000
45.500
31.000
2.273
3.788
4.167
161.728

0

4.500

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

Hierin inbegrepen partage publieksinkomsten van afgelaste
voorstellingen (donaties)
Overige inkomsten
Opbrengst verkoop luisterboeken / cd 's
Doorbelaste kosten concerten

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Basisbedrag
Subsidie voor activiteiten - circuit klein/middel
Subsidie voor activiteiten - circuit groot
Indexatie 2017
Indexatie 2018
Indexatie 2019
Indexatie 2020
Aanvullende subsidie Covid-19 (zie toelichting bij bestemmingsres. Covid)

Overige bijdragen uit publieke middelen
Amsterdams Fonds v.d. Kunst Een Groter Gebeuren

Inkomstenquotes
Berekende Eigen Inkomensquote
22,75%
38,77%
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.
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Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)
2020

2019

Berekende Andere Inkomensquote
45,85%
De Andere Inkomstenquote (AIQ) wordt als volgt berekend:
[(Totale baten – Vaste Voet Fonds - Uitvoeringssubsidie Fonds) : Totale baten] x 100%
Indien de Covidbijdrage wordt meegerekend:
28,16%

44,19%

44,19%

2020
euro

2019
euro

18.439
10.778
0
10.778
0
39.995
-4.166
1.297
37.126

18.237
7.803
1.280
7.953
560
35.833
1.362
333
37.528

4.087
4.045
7.208
188
8.757
24.285

4.132
2.508
3.099
713
10.927
21.379

1.356
5.852
7.208

690
2.409
3.099

3.861
3.475
468
953
8.757

5.939
3.500
432
1.056
10.927

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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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

44 / 53

2020
euro

2019
euro

18.439
10.700
16.923
2.288
4.750
4.162
57.262

18.237
7.700
32.393
2.229
8.885
3.305
72.749

31.428
12.966
11.846
56.239

60.159
12.628
9.407
82.194

9.194
1.864
704
1.016
445
80
13.302

11.431
2.524
949
1.517
533
878
17.832

162
154
6.798
4.001
544
212
20
11.892

220
208
10.150
4.801
3.098
1.376
218
20.071

4.999
5.640
10.639

12.207
6.793
19.000
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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

140

20

160

Aantal gerealiseerd tot en met
verslagjaar

166

21

187

Aantal gerealiseerd tot en met
verslagjaar (herverdeeld)

166

21

187

Eventuele onderprestatie tot en
met verslagjaar *

nvt

nvt

nvt

Tegenwaarde eventuele
onderprestatie *

nvt

nvt

nvt

Bedrag gemiddeld subsidie per
prestatie

*

Meer gerealiseerd dan subsidiabel. Er hoeft daarom geen bestemmingsfonds
te worden opgenomen voor de tegenwaarde van de onderprestatie.

Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar:
Jaar
2017
2018
2019
2020

Klein/Middel
35
43
45
43
166

Groot
10
4
3
4
21

Totaal
45
47
48
47
140

23
1
10
9
43

1
0
2
1
4

24
1
12
10
47

Uitsplitsing voorstellingen 2020:
Reguliere concerten
Streaming
Verplaatst naar 2021
Afgelast

Geplande activiteiten na 12 maart 2020, die wegens Corona geen doorgang hebben gevonden,
mogen beschouwd worden als gerealiseerd, en gelden in dit verband niet als onderprestatie.
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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

B.F. Kwakman

Secretaris

1-4-2018

1-4-2022

1

Bestuurslid

1-7-2013

1-7-2020

Afgetreden:
S.E. Heimann
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IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

Henk Schijvenaarstraat 1
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
Telefoon 023 – 531 95 39
Fax 023 – 531 1700
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Brokken

A

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

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

geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van Stichting
Brokken per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het
Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten (FPK);

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020
in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie FPK 20172020.
De jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2020

de staat van baten en lasten over 2020

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden
Covid-19 en activiteiten
Covid-19 heeft invloed op de activiteiten van Stichting Brokken. Wij verwijzen naar het bestuursverslag waarin de mogelijke invloed en gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering en op
de omgeving waarin de stichting actief is, heeft verwoord.
Het advies van het Rijk om zo veel mogelijk thuis te werken en de lock-down hebben ervoor gezorgd dat de geplande activiteiten voor 2020 grotendeels zijn geannuleerd. Het Fonds Podiumkunsten geeft aan coulant te zullen omgaan met de prestatieafspraken van 2020. Ons oordeel bij de
jaarrekening 2020 is niet aangepast als gevolg van genoemde aangelegenheden.

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
KvK nr. 34088137, ING Bank IBAN NL90INGB0668832606, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (internationaal)
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling FPK 2017-2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Brokken zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

het bestuursverslag;

de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie FPK 2017-2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling FPK 2017-2020. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording
Meerjarige Activiteitensubsidie FPK 2017-2020.

C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie FPK 20172020. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels
moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
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Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij
met het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het
niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Haarlem, 31 maart 2021
Reg.nr.: 1007840/215/459/1979
Ipa-Acon Accountants B.V.

Was-getekend: mr. drs. J.C. Olij RA
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Rapport van feitelijke bevindingen
inzake de prestatieverantwoording 2020 van Producerende Instellingen

Aan: het bestuur van Stichting Brokken

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

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

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
KvK nr. 34088137, ING Bank IBAN NL90INGB0668832606, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (internationaal)
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Covid-19 en prestaties 2020
Covid-19 heeft invloed op de prestaties van Stichting Brokken. Wij verwijzen naar het bestuursverslag waarin de mogelijke invloed en gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering en op de
omgeving waarin de stichting actief is, heeft verwoord.
Het advies van het Rijk om zo veel mogelijk thuis te werken en de lock-down hebben ervoor gezorgd dat de geplande activiteiten voor 2020 grotendeels zijn geannuleerd. Met betrekking tot de
geannuleerde activiteiten en mogelijk ontstaan van onderprestatie geeft het Fonds het volgende
aan:
“Voor zover onderprestatie is ontstaan na 12 maart 2020 geldt dat aantoonbaar geplande activiteiten na die datum, die wegens Corona geen doorgang hebben gevonden, beschouwd mogen worden als gerealiseerd, en in dit verband niet als onderprestatie gelden. Deze activiteiten moeten in
de online activiteitenregistratie worden vastgelegd, alsof ze wel hebben plaatsgevonden, met een
bezoekersaantal van 0.”
Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:



Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van
de prestatiegegevens is beschreven.



Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder
functiescheiding en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van
de prestatiegegevens te waarborgen.



Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal
malen per jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving.



Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het
proces zijn vastgelegd.



Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en
reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;



Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze correct zijn
geregistreerd in het online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en nietbetalende bezoekers;



Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie (onder meer
contracten/borderellen/programma’s/publicaties/uitingen/agenda’s/mediaberichtgeving/flyers/
posters);



Wij zijn voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat de verantwoorde
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende
documentatie (borderellen, afrekenstaten etc.).

Beschrijving van de feitelijke bevindingen

Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en
verstrekken van de prestatiegegevens (summier) is beschreven,
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Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot
het proces (summier) zijn vastgelegd, en dat de relevante functiescheidingen toereikend zijn
en passend bij de aard en de omvang van de organisatie;
Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe
en reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;
Wij hebben voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze correct zijn
geregistreerd in het online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat betreft
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/locatie/festival, betalende en nietbetalende bezoekers;
Wij hebben voor een deelwaarneming van 5 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie (contracten/
programma’s/agenda’s);
De verantwoorde bezoekersaantallen worden verschaft door de concertzalen en speellocaties
en intern geregistreerd.

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

Haarlem, 31 maart 2021
Reg.nr.: 1007840/215/459/1980
Ipa-Acon Accountants B.V.

Was-getekend: mr. drs. J.C. Olij RA

3
53 / 53

