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A. Firma MES: Algemeen inhoudelijk 
 

1. Typering 
 
Firma MES is hét nieuwe theatergezelschap in Den Haag en bestaat uit de artistieke kern Daan van Dijsseldonk, 
Roos Eijmers, Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots (regisseur) en zakelijk leider Daphne van Iperen. De 
artistieke kern studeerde in 2008 af aan de Toneelacademie Maastricht, waar de samenwerking begon. Sindsdien 
maakt Firma MES vanuit haar standplaats Den Haag theater over de wereld om zich heen: actueel en 
noodzakelijk, persoonlijk en universeel.  
 
Missie 
Het is onze missie om theatervoorstellingen te maken over mensen van vlees en bloed, op zoek naar houvast in 
het hier en nu. 
 
Hoofddoelstelling 
1. Nieuwe, oorspronkelijke voorstellingen maken (dus géén repertoire) met thema’s die dicht op de tijdgeest 
zitten, zowel op locatie als in het theater. 
2. Een publiek bereiken tussen 15 en 40 jaar. Wij benaderen onze jonge doelgroep persoonlijk en rechtstreeks 
door intensieve inzet en onze expertise op het gebied van social media, educatie en ludieke publiciteitsacties. 
3. Samenwerkingen met zowel gevestigde instituten (het Nationale Toneel, Theater aan het Spui), als andere jonge 
instellingen en kunstenaars. 
 
Kernactiviteiten 
Na vier jaar werken aan een sterke en brede fundering willen wij nu doorgroeien, zowel in zichtbaarheid als in 
bezoekersaantallen. In de periode 2013-2016 maken wij acht nieuwe producties, waarvan er twee 
locatievoorstellingen zijn. Van de totaal acht nieuwe producties zullen er vier worden hernomen en uitgebreid op 
tournee gaan door Nederland. Jaarlijks maken we één nieuwe productie bij het Nationale Toneel en één 
productie bij Theater aan het Spui, waar wij huisgezelschap zijn. Daarnaast zetten wij door middel van 
uiteenlopende activiteiten op het gebied van publiciteit en educatie vol in op het contact met ons publiek.  
 
2. Artistieke visie en signatuur 
Het hier en nu 
Wij willen laten zien dat de realiteit complex is. In elke voorstelling onderzoeken we steeds een nieuw deeltje 
van de versnipperde wereld om ons heen, om uiteindelijk een completer beeld te krijgen van de tijdgeest. Dat 
delen wij met ons publiek. Firma MES plaatst zichzelf niet boven deze zoektocht: we maken er onderdeel vanuit. 
Wij durven het soms ook niet te weten. Wij zijn een kind van onze generatie, die vaak wordt verweten geen 
stelling te nemen. In een tijd waarin er schrikbarend veel zwart-wit gedacht wordt, vinden wij de nuance echter 
een schaars en waardevol goed. Door die nuance aan de oppervlakte te krijgen roepen we op tot bewust leven. 
 
Mensen van vlees en bloed 
Voorstellingen van Firma MES gaan altijd over mensen. Mensen van vlees en bloed, die ademen, voelen, zien en 
horen. We tonen hun zoektocht naar houvast: naar liefde, geluk, vrijheid en erkenning, en hun worsteling met 
dood, geloof en bedrog. We hebben oog voor de alledaagse uitwerking van deze grote thema’s: we vertalen ze 
naar kleinere persoonlijke fascinaties en emoties die iets zeggen over de tijdgeest. Een voorbeeld: in VOLG was 
het thema nieuwsgierigheid. We kozen niet voor een shakespeareaans drama over geheim en verraad, en ook niet 
voor een Orwell-achtig gevecht tegen een systeem. Wij toonden de menselijke nieuwsgierigheid en zoektocht 
naar de eigenaar van een gevonden mobieltje, die samenviel met de op dat moment heersende privacydiscussies. 
 
Onze stijl 
Voorstellingen van Firma MES zijn te begrijpen op verschillende niveaus en daardoor toegankelijk voor een breed 
publiek. Een onervaren toeschouwer geniet van een verhaal of de energieke speelstijl, een terugkerende 
toeschouwer ontdekt dat er onder de verhaallijn een diepere dramaturgie schuil gaat. We geloven niet in de 
scheiding tussen hoge en lage cultuur en beschouwen deze dus als evenwaardig. Hierdoor is het voor ons een 
vanzelfsprekendheid om naar televisie, internethypes of popcultuur te verwijzen zonder dat dit geforceerd ‘hip 
doen’ wordt. Als theatermakers houden we van de illusie van het theater. Maar minstens zo belangrijk vinden we 
het doorbreken van deze code. De theaterervaring bij Firma MES draagt altijd een expliciet bewustzijn van de 
overdracht tussen acteurs en publiek in zich. Deze benadering heeft vaak tot gevolg dat wij in onze voorstelling 
het publiek direct aanspreken: de ‘vierde wand’ doorbreken. In VOLG werden ‘gesloten’ scènes afgewisseld met 
momenten waarin wij rechtstreeks aan het publiek vertelden over de zoektocht naar de eigenaar van de gevonden 
telefoon. Dit draagt bij aan de lichte toon van onze stukken. Wij waken voor pessimisme. Wij benaderen onze 
thema’s niet naïef, maar met kritisch optimisme. 
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Artistieke Ambities 2013-2016 
In de periode 2013-2014 maakt Firma MES de volgende nieuwe producties: SCHREEUW, FEEST, NEP en HOOP. 
Alle nieuwe producties maken een tour langs onze vriendschapstheaters, twee producties krijgen een landelijke 
succesreprise. HOOP reist niet, dit is een locatievoorstelling. In deel B volgt een uitgebreide beschrijving van 
deze producties. In 2015-2016 maken we nog eens vier nieuwe producties, waarvan wederom één op locatie.  
 
Thema 
Wij willen ons de komende jaren, vanuit de eerder beschreven artistieke visie, met extra aandacht richten op het 
thema echtheid: Wat is echt op tv? Welke politici zijn authentiek? Doordat we ons steeds bewuster worden van 
hoe de media en de commercie de realiteit naar hun hand zetten, zijn steeds meer mensen op zoek naar een 
tegengeluid. De roep om authentieke kunst, tv-persoonlijkheden, authentiek voedsel, kortom een samenleving 
gebaseerd op echte waarden, wordt steeds sterker. Het streven naar authenticiteit is een paradoxaal verlangen: als 
je het wilt zijn, ben je het al niet meer. In al onze producties zullen we aandacht besteden aan dit thema. 
 
Relatie van nu aangevraagde activiteiten tot eerder aangevraagde activiteiten. 
Sinds de oprichting van Firma MES hebben wij, ten tijde van deze aanvraag, drie producties op onze naam staan. 
Na de succesvolle voorstellingen EB (op locatie op de Scheveningse Pier) en ROES (landelijke tournee door 
theaterzalen) bevestigde onze derde voorstelling VOLG definitief onze noodzakelijke positie in Den Haag en het 
land: ons eigen gevoel werd bevestigd door volle zalen, vier sterren in De Volkskrant en aandacht in De Wereld 
Draait Door. Eerder werden wij voor ROES genomineerd voor meest veelbelovende jonge theatermaker op ‘De 
Nacht van de Vergeten Toneelprijzen’. In 2012 maken wij de locatievoorstelling DUIF en verzorgen wij een 
theatrale rondleiding door een Haags icoon: bordeel ‘Privéhuis Mayfair’. 
 
De volgende stap 
Vanaf onze oprichting hebben wij de ambitie om als theatergezelschap een volwaardig jaarprogramma aan ons 
publiek te presenteren. Hoewel er maar één productie per jaar plaatsvond, werkten we allemaal het hele jaar door 
om te investeren in een stabiele fundering. Dit was mogelijk door de motivatie en loyaliteit van de vijf kernleden 
en nodig om Firma MES op de kaart te zetten. Firma MES is succesvol door de continuïteit van het collectieve 
werk. De volgende stap is om een stabiele positie te verkrijgen, zowel artistiek als financieel. Hiervoor moeten we 
onze zichtbaarheid en dus ons publiek vergroten. Dat doen we door twee nieuwe producties per jaar te maken en 
vaker te spelen, in samenwerking met onze partners het Nationale Toneel, Theater aan het Spui en AT Theater. 
Om deze stap te zetten is structurele financiële ondersteuning noodzakelijk. 
 
Onze artistieke visie heeft zich in de loop van onze producties ontwikkeld tot haar huidige vorm. Vanaf het begin 
hebben wij gewerkt met ervaren professionals, zoals coach Johan Doesburg, choreografe Cora Bos-Kroese, 
vormgever Catharina Scholten en geluidsontwerpers Florentijn Boddendijk en Remco de Jong. Mede door hen 
hebben wij in korte tijd een professionaliseringsslag gemaakt. De nu aangevraagde activiteiten zijn een 
doorontwikkeling van de eerdere activiteiten. 
 
3. Plaats in het veld en bijdrage aan pluriformiteit 
 
Onderscheidende bijdrage en positie ten opzichte van andere instellingen 
Vanuit Den Haag 
In 2009 hebben wij Firma MES opgericht in Den Haag omdat we daar iets misten: professioneel theater van een 
jong gezelschap, voor een jonge doelgroep. Wij zijn nog steeds de enigen die deze leegte opvullen. Tussen de 
professionele Haagse toneelgezelschappen - het Nationale Toneel, Toneelgroep De Appel - voelen wij ons prima 
thuis. Maar daarnaast passen wij net zo goed tussen (culturele) uitgaansgelegenheden in bredere zin zoals 
bijvoorbeeld Paard van Troje, Todaysart, Crossing Border en Parkpop. We onderscheiden ons door onze leeftijd: 
waar eerdergenoemde theatergezelschappen al jarenlang bestaan, zijn wij talent dat volop in ontwikkeling is. We 
zijn een flexibele instelling. We hebben geen repetitieruimte of theater dat we moeten onderhouden. Buiten de 
toneelwereld in Den Haag hebben we ook uitstekende contacten gelegd met de steeds groter wordende groep 
jonge creatieven in de stad; van de Hogeschool der Kunsten tot Bink36. Zo heeft kostuumontwerpster Anne Rixt-
Gast zich van stagiair van de KABK ontwikkeld tot een vaste kracht van Firma MES. Onze locatievoorstellingen 
worden in principe altijd geïnitieerd in onze standplaats Den Haag, waarbij we ons publiek in haar directe 
leefomgeving opzoeken. 
 
Naar Nederland 
Wij opereren als groep: niet vanuit een individuele theatermaker. Wat werkwijze en uitstraling betreft voelen wij 
ons daarin verwant met de al langer gevestigde acteursgroep Wunderbaum. Qua toon en stijl staan wij dichter bij 
hen dan bij bijvoorbeeld De Warme Winkel, die in hun werk vaker grote stromingen op een rationele manier 
benaderen. Ons engagement wordt meer zichtbaar vanuit het gevoelsleven van de individuele mens. De synergie 
tussen onze talenten en achtergronden levert onze identiteit op. Omdat wij met een vaste acteurskern werken 
hebben we letterlijk een ‘eigen gezicht’. Deze bundeling van krachten is iets wezenlijk anders dan het 
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‘egodocumentair theater’ van onze generatiegenoten, zoals Sadettin Kirmiziyüz, Laura van Dolron en Ilay den 
Boer. Daarnaast genereren jonge regisseurs vaak materiaal uit eigen teksten en improvisaties of kiezen ze voor 
repertoire (Casper Vandeputte, Lucas de Man, Thibaud Delpeut). Wij kiezen ervoor zo vaak mogelijk een podium 
te bieden aan jonge schrijvers. 
 
Onze Haagse wortels zijn in het Nederlandse theaterlandschap uniek. Wat wij in Den Haag hebben geleerd, 
nemen wij mee Nederland in: wij plaatsen ons niet alleen in het theatercircuit, maar ook in het culturele- en 
uitgaanscircuit in de brede zin. We zijn de komende jaren niet alleen in het theater te zien, maar ook op festivals, 
feestjes, boekpresentaties, exposities, netwerkbijeenkomsten en social media. Momenteel zijn we in gesprek met 
Lowlands voor een herneming van VOLG.  
 
Inmiddels zijn we in Nederland een van de weinige collectieven van onze generatie die een eigen repertoire en 
vast publiek hebben opgebouwd. Onze achterban bestaat als gevolg van bovenstaande positionering niet alleen 
uit liefhebbers van jonge makers, maar uit een grote groep jonge mensen die eerder niet vaak het theater bezocht. 
De lijnen met ons publiek zijn kort: wij maken zelf deel uit van onze doelgroep. Hierover meer in 4a. 
 
Substantiële samenwerkingsverbanden met andere instellingen 
Firma MES en het Nationale Toneel 
Het Nationale Toneel (NT) is een van de grote repertoiregezelschappen en een begrip in Nederland. Het NT zal 
vanaf 2013 één productie per jaar coproduceren. De organisaties worden dan als het ware aan de achterkant aan 
elkaar geknoopt, maar we behouden artistiek gezien ons eigen gezicht. Informele verbanden met het NT 
bestonden al langer. Zo coachte Johan Doesburg in 2009 de eerste productie. Ook verschillende freelancers 
werken voor beide gezelschappen (onder meer productie, marketing). Artistiek directeur Theu Boermans ziet taal 
als belangrijkste middel en actualiseert repertoire en cultureel erfgoed. Firma MES ziet taal ook als belangrijk 
middel om de actualiteit te vatten, maar wij kiezen schrijvers om samen met ons nieuwe taal te ontwikkelen: wij 
creëren toekomstig erfgoed. Hierin zijn wij op artistiek vlak een goede aanvulling op elkaar. Ook bereiken wij een 
ander, voornamelijk jonger, publiek dan het NT. Door een productie van Firma MES in het NT Gebouw te laten 
plaatsvinden ontstaat een wenselijke situatie: NT publiek ziet ons, ons publiek ziet het NT.  
 
Firma MES en Theater aan het Spui 
Theater aan het Spui (TahS) is hét vlakkevloertheater van Den Haag. Als huisgezelschap zijn we nauw verbonden 
aan TahS, een theater dat ons vanaf de eerste productie facilitair heeft ondersteund. TahS biedt ons daarnaast de 
ruimte om naast onze voorstellingen ook randprogrammering te creëren en zoekt samen met ons actief naar een 
nieuw publiek. Deze samenwerking zal in de toekomst worden voortgezet en uitgebreid op het gebied van 
facilitaire ondersteuning en cultuureducatie, middels Het Projectbureau (zie deel B, g. Educatie). Firma MES vormt 
een verbinding tussen het NT en TahS door onze voorstellingen op beide plekken te spelen en te zorgen voor een 
uitwisseling van publiek. We maken één nieuwe productie per jaar bij TahS. 
 
Firma MES en AT Theater/De Bogen 
Voor de verkoop van onze (reprise-)voorstellingen aan theaters werken we sinds 2010 samen met 
boekingskantoor AT Theater. Dit Haagse bureau, ontstaan als managers van grote pop-acts als Anouk, Kane en 
Di-Rect, zorgt er tot nu toe voor dat wij onze tournees kunnen realiseren zonder hernemingsubsidie of 
ondersteuning van andere fondsen. AT is een interessante partner, omdat het andere theaters bedient dan het 
doorsnee theaterboekingskantoor. Tevens spreekt AT een doelgroep aan die bij ons aansluit. Sinds 2011 werkt AT 
samen met De Bogen (onderdeel van Senf Theaterpartners). Hierdoor kan Firma MES optimaal profiteren van het 
commerciële circuit van AT en het reguliere theatercircuit van De Bogen. 
 
Verder werken wij op het gebied van educatie samen met Het Projectbureau en middelbare- en theaterscholen als 
Dalton Den Haag en Rabarber. Ook zoeken we per productie specifieke partners, zoals bij DUIF 
projectontwikkelaar Fortress. 
 
4. Ondernemerschap 
 
a. Publiek en Marketing 
Omvang en samenstelling publiek 
Vanaf de eerste voorstelling in 2009 is er een stijgende lijn te zien in de bezoekcijfers: 649 (2009), 1117 (2010), 
1413 (2011). Deze stijgende lijn wordt vanaf 2012 doorgezet omdat we nog meer zullen spelen dan de jaren 
ervoor (zie Drempelnormen). Wij kiezen primair voor een jong publiek van 15 tot 40 jaar. Deze groep bereiken 
we efficiënt via de social media en we zoeken ze daarnaast op in de culturele circuits waarin zij zich begeven, 
waarover meer in deel B, f. Doelgroep. Jongeren van 14 tot 18 jaar worden specifiek aangesproken via diverse 
educatietrajecten. Vanaf 2011 is Firma MES begonnen met het spelen van schoolvoorstellingen, met veel succes. 
Wij bereikten hiermee ruim 300 leerlingen van het voortgezet onderwijs. 
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In 2009 en 2010 waren we met één productie per seizoen te zien, in 2011 is dit, met de herneming van ROES, 
gestegen naar twee producties per jaar. In 2012 zal naast de nieuwe locatievoorstelling DUIF en de herneming 
van VOLG ook een theatrale rondleiding door Privéhuis Mayfair te zien zijn op alle zondagen in juni. Hierdoor 
maken wij vanaf 2012 al een start met drie contactmomenten met het publiek per jaar. In deel B,g. Social Media 
meer over ons grote online-publieksbereik. 
 
Marketinginstrumenten, communicatie en promotie. 
Wij maken onderscheid tussen online marketing, (social media, website, trailers, acties e.d.), de offline reguliere 
marketing (flyers, affiches, advertenties, mailings, contacten met pers) en de guerrilla marketing. Hierover meer in 
deel B, g. Marketing. Sinds 2010 werken we samen met de ervaren marketeer Dieke van der Spek (Annette Speelt, 
het NT, Toneelgroep Amsterdam). We hebben een goede relatie met de reguliere media. Firma MES verscheen de 
afgelopen jaren in alle landelijke kranten, verschillende magazines, bij DWDD en op de radio. Om onze stijl 
duidelijk en herkenbaar neer te zetten hebben de titels van onze voorstellingen één lettergreep. Wij besteden in 
onze publiciteit veel aandacht aan fotografie: wij weten dat voor onze doelgroep beeld belangrijk is.  
 
Relatiebeheer 
Met onze doelgroep hebben we veel contact via social media. Via de bestanden van de theaters waar we spelen 
kunnen we eerdere bezoekers benaderen voor nieuwe voorstellingen. Vanaf 2013 willen we een 
nieuwsbrieffunctie op onze website waar mensen zich voor in kunnen schrijven om op de hoogte te blijven van 
onze activiteiten. Daarnaast hebben wij met alle theaters waar wij spelen persoonlijk contact, over 
publieksbenadering, educatie en randprogrammering en benaderen we zelf lokale media. Ook met groepen uit 
het bedrijfsleven onderhouden we relaties. Zo bezochten groepen van KPMG onze voorstellingen, en waren we 
ten tijde van VOLG in verregaande gesprekken over een sponsordeal met T-Mobile. De top van privacybewaker 
Bits of Freedom heeft VOLG bezocht. Direct na afloop van onze voorstellingen houden we zo vaak mogelijk een 
nagesprek in de zaal: deze dialoog is waardevol en zorgt voor terugkeer van bezoekers. Ook brengen wij zo een 
gesprek op gang dat zich buiten de theaterzaal voortzet; waar potentieel nieuw publiek over mee wil praten. 
 
Prijsbeleid 
Firma MES zal in de jaren 2013-2016 met drie producties per jaar te zien zijn: een (reguliere) voorstelling, een 
succesreprise en een grote voorstelling of locatievoorstelling. (De grootte van de grote productie heeft geen 
betrekking op het zalencircuit waarin wordt gespeeld, maar de grootte van de productie in cast of decor.) Bij de 
(reguliere) voorstelling wordt uitgegaan van een gemiddelde kaartprijs van € 15,- bruto per kaartje. De 
voorstellingen van Firma MES zijn de afgelopen jaren verkocht via TahS, die een normaal tarief van € 17,00 per 
kaartje rekent. Doordat de doelgroep van Firma MES vaak nog beschikking heeft over CJP of andersoortige 
kortingskaarten, gaat de stichting uit van een lager bruto bedrag. De laatste categorie productie van Firma MES is 
opgesplitst in een grote voorstelling, dan wel een locatievoorstelling. Doordat de ene voorstelling in het theater 
zal gaan plaatsvinden en de andere voorstelling op locatie, geldt voor deze categorie ook twee verschillende 
kaartprijzen. De grote voorstelling zal verkocht worden voor € 17,- bruto per kaartje en de locatievoorstelling 
(tevens duurdere productie) voor € 22,50 bruto per kaartje. Deze prijzen liggen hoger dan de reguliere 
voorstelling omdat de kosten hoger zijn en wij dit gedeeltelijk rechtstreeks aan ons publiek willen doorberekenen. 
Voor de succesreprise, welke verkocht wordt door AT Theater, wordt uitgegaan van uitkoopsommen waardoor het 
prijsbeleid van deze voorstelling volledig in handen is van het desbetreffende theater.  
 
Huidige en verwachte speellocaties 
In Den Haag hebben we als vaste speellocaties Theater aan het Spui en het NT Gebouw. Daarnaast zal er op 
locatie worden gewerkt. Landelijk hebben we een aantal vriendschapstheaters waar we met nieuwe producties 
spelen, en een grotere groep theaters waar we alleen in de reprisetours spelen (zie Spreiding). Voor alle 
speelplekken maken we gebruik van bovengenoemde offline- en online marketing campagnes. We bereiken en 
behouden ons publiek via de kanalen van de theaters waar we spelen en via ons eigen netwerk. We zoeken 
lokale media op en verwante culturele instellingen. We contacteren omliggende scholen voor educatie. Zoals bij 
Relatiebeheer uitgelegd is er persoonlijk contact met alle theaters, wordt er gekeken naar randprogrammering, 
educatie en worden groepen uit het bedrijfsleven benaderd. In deel B, e. een aantal voorbeelden.  
 
b. Financiering en bedrijfsvoering 
Financieringsmix 
De financiering van de meerjarenbegroting van Stichting Theatergroep MES is opgebouwd uit publieksinkomsten, 
bedrijfsvoorstellingen, educatieopbrengsten, sponsorinkomsten en bijdragen van de gemeente Den Haag (in het 
kader van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016) en het Fonds Podiumkunsten. Het prijsbeleid van de 
publieksinkomsten is toegelicht in punt 4a en zal nader worden uitgelegd bij de toelichting op de begroting. De 
bedrijfsvoorstellingen betreffen uitkoopsommen van bedrijven voor een (privé) voorstelling. Educatieopbrengsten 
worden gegenereerd uit het geven van workshops aan scholen door de artistieke kern. De sponsoropbrengsten 
zijn niet alleen bijdragen in gelden, maar kunnen ook in natura zijn. Het totaal van deze eigen inkomsten stijgt in 
de loop der jaren en betreft gemiddeld genomen 26% van de begroting.  
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Activiteiten 
De activiteiten die Firma MES onderneemt voor het vergroten van de eigen inkomsten betreffen, zoals hierboven 
beschreven de educatieopbrengsten en de bedrijfsvoorstellingen. De bedrijfsvoorstellingen worden voor € 3.000,- 
per voorstelling verkocht, het streven per jaar is dus om twee voorstellingen te verkopen. In totaal moet Firma 
MES 15 workshops van € 200,- realiseren. De stichting heeft dit realistisch ingeschat, aangezien o.a. Dalton Den 
Haag en Theaterschool Rabarber hebben aangegeven een langdurige samenwerking aan te gaan. Daarnaast zijn 
er ook landelijk al afspraken over workshops, zoals met het Werenfridus in Hoorn. 
 
Visie op het werven van private middelen 
Naast de educatieopbrengsten en de verkoop van bedrijfsvoorstellingen zal Firma MES zich ook gaan richten op 
algemene sponsoring. We hebben de afgelopen jaren veel informele contacten gelegd en hopen die in de 
komende jaren te verzilveren. In sponsoring in natura is Firma MES inmiddels al bedreven. Door een goede relatie 
met andere theatergezelschappen in Den Haag zijn de projectbegrotingen tot nu toe beheersbaar gebleven door 
het lenen van materialen. Maar ook de samenwerking met vastgoedonderneming Fortress voor de 
locatievoorstelling DUIF en met Privéhuis Mayfair voor de theatrale rondleiding zijn belangrijke 
kostenbesparende afspraken. We blijven voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken, en hebben hierover 
contact met econoom Arjo Klamer. Onze bestuursleden spelen hierin ook een belangrijke rol, door middel van 
hun uitgebreide netwerk in het bedrijfsleven. 
 
Strategie bij tegenvallende inkomsten 
De stichting treft een aantal maatregelen om financiële (bedrijfs-)risico’s te beperken, namelijk: 
1) Een strikte budgetbewaking door de zakelijke leiding; 
2) Het opbouwen van een bescheiden eigen vermogen in het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan; 
3) Naast de vaste kern (bestaande uit 5 personen) geen personeel in dienst, waardoor de voorstellingsbegrotingen 
flexibel kunnen blijven; 
4) Voorzichtigheid bij het incalculeren van publieksinkomsten gezien de huidige marktomstandigheden, vooral in 
de eerste jaren; 
5) Kostenbesparing door gebruik te maken van de faciliteiten van TahS en het NT. 
 
c. Cultural Governance 
Stichting Theatergroep MES heeft volgens de code Cultural Governance een bestuur+directie model. Ten aanzien 
van de bestuursverantwoordelijkheid, heeft de stichting tot op heden nog niet te maken gehad met jaarplannen en 
jaarbegrotingen. De stichting heeft vanaf haar oprichting alleen producties gerealiseerd die met projectgelden 
gefinancierd zijn. Uiteraard werden deze projecten, alvorens fondsen, subsidiënten en overige financiers aan te 
schrijven, ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De werving van directieleden heeft de stichting nog niet 
aan de hand gehad, zodoende is er geen profielschets van de directie aanwezig. Het jaarlijks uitvoeren van een 
functioneringsgesprek met alle directieleden is door het projectmatige karakter van de stichting nog niet aan bod 
gekomen.  
 
5. Spreiding 
Per seizoen halen we in totaal gemiddeld 60 speelbeurten. Per seizoen is er één coproductie met het NT en één 
nieuwe productie i.s.m. TahS. De nieuwe voorstellingen maken een bescheiden tour langs onze 
vriendschapstheaters, vooral in de grote steden. De hernemingen gaan op een uitgebreidere tournee. De 
locatievoorstellingen worden in principe altijd geïnitieerd in onze standplaats Den Haag. Meer details hierover in 
deel B, e. Verkoop en beoogd speelplan. Wij kiezen voor deze constructie omdat wij weten dat wij nu vooral nog 
een rand- en grootstedelijk publiek bedienen: het is dus realistisch daar vaker te spelen dan daarbuiten. 
Tegelijkertijd willen wij zeker ons publiek verbreden: producties die zich hebben bewezen, en dus naar 
verwachting ook goede publiciteit hebben gehad, trekken verder het land in. Firma MES wil zich de komende 
jaren volop richten op haar functie binnen Nederland. Wij sluiten niet uit ons in de toekomst ook op het 
buitenland te richten.  
 
7. Drempelnormen 
Ons gemiddelde aantal speelbeurten over de jaren 2009-2011 is niet volgens de drempelnorm van het Fonds 
Podiumkunsten. Dit is te verklaren doordat we pas in 2009 zijn opgericht en steeds één productie per jaar 
maakten met projectsubsidies. Vanaf 2012 halen wij deze norm al wel. De locatievoorstelling DUIF speelt 16 
keer in Den Haag, de reprisetournee van VOLG is inmiddels al 22 keer verkocht en zal nog stijgen naar 25 
speelbeurten. Daarnaast speelt de theatrale rondleiding in Privéhuis Mayfair in totaal 12 keer. Dat betekent dat wij 
in 2012 circa 53 speelbeurten hebben. Gekeken naar de groei sinds onze oprichting en wetende dat we in vanaf 
2013 met twee nieuwe producties per jaar zullen verschijnen, lijkt het ons realistisch dat we deze norm in de 
toekomst makkelijk zullen halen. De komende jaren halen wij gemiddeld 60 speelbeurten per jaar. De eigen- 
inkomsten-norm halen wij ruimschoots. 
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B. Firma MES: Beschrijving van de activiteiten per podiumcircuit 
 
De activiteiten van Firma MES vallen gemiddeld genomen binnen het Podiumcircuit Klein. 
 
a. Producties 
In de periode 2013-2014 maakt Firma MES de volgende nieuwe producties: SCHREEUW, FEEST, NEP en HOOP. 
Alle producties maken een tour langs onze vriendschapstheaters. Twee producties krijgen een uitgebreide 
succesreprisetournee. De eerste succesreprise is een zaalversie van het in september 2012 op locatie te 
verschijnen DUIF. HOOP reist niet, dit is een locatievoorstelling. Ook gaat Firma MES door met haar activiteiten 
naast de producties. Deze activiteiten noemen we vanaf 2012: Firma MES EXTRA. 
 
b. Artistieke beschrijving 
SCHREEUW, een portret van degene die niet gehoord werd i.s.m. Theater aan het Spui 
Een voorstelling over damschreeuwers, waxinelichthoudergooiers of concertgebouwmoslims. Personen die ons 
zijn bijgebleven en waar we via de media veel over te weten zijn gekomen. Deze mensen schreeuwen om 
aandacht. Wat is hun verhaal? En waarom lijken ze ineens met zo veel te zijn? 
Door in de achtergrond van deze personen te duiken onderzoekt Firma MES wat de motieven van dit soort acties 
zijn. Het voorval dat we kiezen wordt bepaald door ontwikkelingen in de actualiteit. We plaatsen dit voorval in 
de context van eerdere acties. Hierbij zijn we ook geïnspireerd door de oneindige stroom van videoblogs op 
YouTube van survivalists (mensen die ondergedoken zitten omdat ze denken dat de wereld vergaat), pubers die 
gepest worden en Britney-fans die met een videoboodschap de liefde aan hun idool verklaren. We spreken ons 
publiek direct aan en vertellen in een open vorm over onze zoektocht. We werken weer samen met schrijfster 
Hanna Bervoets zoals eerder bij ROES. 
 
FEEST, een ongemakkelijke komedie in coproductie het Nationale Toneel 
Caroline is jarig. Jan is haar man, Mark zijn beste vriend. Caroline volgt een meditatiecursus en is tot een inzicht 
gekomen. Haar leven draait om het verzamelen van ‘spullen’. Ze wil overstappen naar een vrij bestaan zonder 
dingen die ze toch niet nodig heeft. Mark haat Caroline hierom en wijt haar gedrag aan een burn-out. Hoe 
reageert ze op de koelkast die hij voor haar heeft gekocht? 
Een nieuw geschreven well-made play van jonge schrijver Casper Vandeputte (vanaf 2013 als regisseur vast 
verbonden aan het NT) in de traditie van Amerikaanse sitcoms en inktzwarte komedies. Geïnspireerd door Woody 
Allen, Todd Solondz en Yasmina Reza. Over de opkomst van bewust leven, mindfullness, meditatie, het hebben 
van een eigen mening, yoga en biologische voeding. De onhandigheid van een feestje waar je eigenlijk niet wilt 
zijn als arena. Firma MES gebruikt voorbeelden uit haar directe omgeving waar steeds meer jonge mensen een 
tegengeluid zoeken voor het overaanbod van prikkels waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Met 
gastacteurs Teun Luijkx (A’dam – E.v.a.) en NT-actrice Anniek Pheifer. 
 
NEP, over onze obsessie met echtheid i.s.m. Theater aan het Spui 
De in Den Haag wonende Maurice is bij iedereen geliefd vanwege zijn schattige Franse accent. Maar hij komt 
helemaal niet uit Frankrijk. Peter (niet zijn echte naam) woont in een dorpje in China en schildert elke dag 
zonnebloemen. Dat hij niet de echte Van Gogh is maakt niemand iets uit. 
Filosoof Maarten Dolman omschrijft in zijn boek ‘Rousseau en ik’ een herleving van het romantische 
authenticiteits-ideaal. Tv-fenomeen Britt Dekker is niet van de buis te slaan vanwege haar unieke persoonlijkheid. 
Alle lagen van onze maatschappij lijken doordrongen van een queeste naar authenticiteit. Wij zijn er klaar mee 
en zeggen: nep is goed. Er is niks mis met Made in China. We verdiepen ons in de Chinese cultuur, waar 
authenticiteit veel minder belangrijk is. We zoeken contact met Chinese leeftijdsgenoten en spiegelen hun levens 
aan die van ons. Dit wordt de ultieme confrontatie met het thema dat voor ons 2013 en 2014 kleurt. Feitelijke 
informatie wordt op poëtische wijze verwerkt door schrijver Hanna van Wieringen (Toneelgroep Oostpool). 
 
HOOP (locatievoorstelling), een ontmoeting tussen theater en documentaire in coproductie het Nationale 
Toneel 
“Ook als ik denk, nu is alles kapot, weet ik ergens toch zeker dat het goed komt.” 
Een voorstelling gemaakt in samenwerking met Puck Verkade, een Haagse documentairemaker en beeldend 
kunstenaar, binnenkort bekend van tv-programma De Nieuwe Rembrandt. Zij maakte eerder de documentaire 
Any Day Now, over een christelijke commune in Aalten. In HOOP zal er ook een groep individuen centraal staan 
met een sterk geloof. Deze mensen worden door ons met enige argwaan bekeken maar ze hebben ook iets waar 
wij jaloers op zijn: zingeving, zekerheid over datgene waar wij allemaal over twijfelen. HOOP is een zoektocht 
naar waarheid en geloofwaardigheid. Wat betekent religie voor deze mensen, en betekent het nog iets voor ons? 
We mixen onze theatrale vormen met documentaire en video. Tekstmateriaal wordt gegenereerd uit het werk van 
Verkade en uit interviews die wij zelf houden. Dit materiaal verwerken wij zelf tot een script. De voorstelling zal 
op een contrasterende locatie gespeeld worden, met live soundscapes door opkomend geluidsontwerper Joost 
Steltenpool (binnenkort afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag).  
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DUIF 
Naast deze nieuwe producties zullen wij in november 2013 DUIF als zaalvoorstelling hernemen. DUIF verschijnt 
in september 2012 op locatie in het nieuwe woon-, winkel- en werkcomplex New Babylon naast station Den 
Haag Centraal. Over twee koppels die hun nieuwe appartement binnenkomen. Eén koppel in de jaren ’50, en één 
nu. De koppels zijn vol verwachting en hoop op geluk, terwijl alles juist dan, op deze nieuwe plek, begint te 
verschuiven. 
 
Firma MES EXTRA 
Vanaf 2012 valt een aantal activiteiten naast de reguliere producties onder de noemer Firma MES EXTRA. Dit zijn 
bijzondere promotieactiviteiten, onderzoekspresentaties of kleinschalige projecten waarin we in veel gevallen de 
banden met ons publiek aanhalen. Firma MES EXTRA staat niet apart in de begroting, omdat het gaat om 
activiteiten die binnen de (publiciteits-) budgetten van de producties vallen, of om kleinere, commercieel 
opgezette projecten die zichzelf terugverdienen. Een eerste voorbeeld hiervan is de serie theatrale rondleidingen 
door Privéhuis Mayfair in juni 2012. 

Werkwijze artistiek 
Alle keuzes die wij maken, over het artistieke team, de werkwijze en het eindproduct, staan in dienst van het 
thema van de productie. Bestaande toneelstukken, boeken en films inspireren ons, zoals ook onze omgeving, de 
actualiteit en popcultuur dat doen, maar onze eindvorm is altijd een nieuwe en oorspronkelijke voorstelling. Vaak 
werken we hiervoor samen met een schrijver. Het script komt voorafgaand aan het repetitieproces in nauwe 
samenwerking met deze schrijver tot stand. Firma MES heeft zich vanaf het eerste moment laten verrijken door 
kunstenaars uit andere disciplines. Het gaat om theatermakers en hun verwanten (toneelschrijvers, regisseurs, 
acteurs), maar juist ook om beeldend kunstenaars, dansers, modeontwerpers, fotografen, designers, muzikanten of 
romanschrijvers. Als relatieve buitenstaanders leren zij ons elke keer met andere ogen naar de wereld, maar ook 
naar ons eigen vak te kijken. Deze vrienden zijn terug te vinden in onze nieuwe producties. Goed voorbeeld is de 
samenwerking met documentairemaker Puck Verkade in HOOP en met romanschrijver en columniste Hanna 
Bervoets in SCHREEUW. Daarnaast versterken wij ons team graag met professionals die ervaring in het vak 
hebben, zoals decorontwerper Catharina Scholten.  
 
Locatietheater 
Firma MES maakt elke twee jaar een locatievoorstelling. Door ook locatietheater te maken zoeken we ons publiek 
op in hun directe leefomgeving en maken we de stap naar theater kleiner. Daarnaast is het werken op locatie voor 
onszelf een belangrijke inspiratiebron.  De ontregelende werking die een ongebruikelijke locatie vaak op het 
publiek heeft past bij onze directe stijl. Door het werken in het theater af te wisselen met het werken op wordt 
geen van beide vanzelfsprekend en houden we onszelf scherp. We zijn tijdens onze studie in Maastricht onze 
samenwerking begonnen met een aantal locatievoorstellingen (waaronder TROOST, nominatie Ton Lutz prijs 
2008), maar zijn daarna ook gaan houden van de focus en praktische (reis-)mogelijkheden die een reguliere 
theaterzaal biedt. Vandaar dat het zwaartepunt van ons werkterrein naar die kant is opgeschoven. 
 
c. Complexiteit van de activiteiten 
Firma MES vraagt bij het Fonds Podiumkunsten het basisbedrag van het kleine zalencircuit per voorstelling aan.  
 
d. Werkwijze en productie 
Per productie wordt meestal zeven weken gerepeteerd. Aan research wordt het hele jaar door gemiddeld een 
maand per project besteed. Zoals eerder uitgelegd wordt vóór de repetitiefase met de schrijver het script 
ontwikkeld. Gedurende de gehele conceptfase en de eerste repetitieweken wordt er door de artistieke kern en 
eventuele gastacteurs als collectief gewerkt. In de laatste fase van de repetitieperiode neemt Thomas Schoots 
definitief de rol van regisseur op zich. Met het team van medewerkers achter de schermen wordt voor de start van 
ieder project een plan van aanpak gemaakt. Door middel van productievergaderingen blijft iedereen op de hoogte 
van de artistieke en praktische kant van zaken. De zakelijk leider en de productieleider zien erop toe dat 
deadlines van betrokkenen gehaald worden. De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur. Na iedere 
productie vindt er een evaluatie plaats met alle betrokken medewerkers. 
 
e. Verkoop en beoogd speelplan 
• De zaalvoorstellingen maken altijd een bescheiden tour langs onze vriendschapstheaters. Naast Theater aan 

het Spui en het NT-gebouw in Den Haag zijn dit in ieder geval Theater Bellevue in Amsterdam, de 
Verkadefabriek in Den Bosch en Plaza Futura in Eindhoven. Daarnaast zijn we hierover in gesprek met de 
Stadsschouwburg Utrecht, de Toneelschuur in Haarlem en Theater de Lieve Vrouw in Amersfoort. Elke 
productie gaat in première in Den Haag en haalt 20 speelbeurten in de vriendschapstheaters. 

• De succesreprises zijn reeds gemaakte producties die zichzelf hebben bewezen in onze vriendschapstheaters 
en die daarom een uitgebreide tournee door het land maken. Voorbeelden van de speelplekken zijn 
Schouwburg Harderwijk, Schouwburg Het Park in Hoorn en De Meervaart in Amsterdam. Voor meer 



  9 

voorbeelden zie de voorlopige speellijst van de reprise van VOLG in de bijlage. Elke succesreprise haalt 20 a 
25 speelbeurten. 

• De locatievoorstellingen worden in principe altijd geïnitieerd in onze standplaats Den Haag. We sluiten 
daarbij niet uit dat we de productie later nog op soortgelijke locaties in andere steden spelen of een 
zalenversie maken die een tournee krijgt. 

 
De verkoop van onze voorstellingen wordt verzorgd door AT Theater en De Bogen. Hoewel AT en De Bogen de 
contacten met de theaters hebben, zorgen wij ervoor dat we ook altijd persoonlijk contact met theaters 
onderhouden. We bellen dus zelf publiciteitsmedewerkers van theaters na en zitten bovenop de educatie. Alleen 
dán vallen we op binnen het grote aanbod en zullen theaters net dat extra beetje moeite voor ons doen. Met onze 
vriendschapstheaters is er een extra intensief contact. We zorgen in veel gevallen voor een randprogramma en 
geven regelmatig workshops. Maar ook voor de andere theaters zetten we ons in. Voor het spelen van ROES in de 
Griffioen in Amstelveen hebben we bijvoorbeeld alle culturele studentenverenigingen van Amsterdam gebeld en 
zo veel studenten in de zaal gekregen. Hetzelfde gebeurde in Goes, waar wij onderdeel waren van het 
programma van de studentenvereniging. In onder andere Hoorn, Valkenswaard en Woerden hebben we 
schoolklassen binnengehaald door zelf alle lokale scholen te bellen. Door deze inzet hebben we een goede band 
met onze speelplekken. We zullen meer in dit circuit gaan spelen omdat we meer voorstellingen produceren, en 
op bovenstaande wijze zo veel mogelijk behaalde contacten behouden. Zoals aan het einde van deel A uitgelegd, 
is deze groei in speelbeurten voor ons noodzakelijk.  
 
f. Doelgroep 
Onze doelgroep bestaat, zoals eerder genoemd, primair uit een publiek van 15-40 jaar. Wij zien het als 
belangrijke taak deze moeilijk bereikbare, maar zeer gewilde groep van jonge mensen naar het theater te krijgen. 
We merken dat deze groep bij ons het theater vindt dat op hun leefwereld aansluit. Deze groep bereiken we 
efficiënt via de social media, en we zoeken ze daarnaast op in de culturele circuits waarin zij zich begeven, 
waarover meer bij Marketing. Jongeren van 14 tot 18 jaar worden specifiek aangesproken via diverse 
educatietrajecten. De wat strikt aandoende bepaling 15-40 heeft met efficiency te maken. Er zijn beperkte 
marketingmiddelen en daarom richten wij onze pijlen het liefst op de groep waarbij we de meeste aansluiting 
vinden. We sluiten daarbij andere groepen uiteraard niet uit. Het reguliere theaterpubliek bereiken we via 
reguliere publiciteitsmiddelen: posters, flyers en uitingen van theaters. Daarnaast wordt per productie gekeken of 
er een specifiek publiek is dat bij het thema past, zoals het eerder genoemde Bits of Freedom bij VOLG. Bij ROES 
hebben we, zoals eerder genoemd, extra veel studentenverenigingen benaderd. Bij de toekomstige productie 
DUIF (zaalversie) valt te denken aan het benaderen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, bij 
SCHREEUW aan internetjournalisten en bloggers, bij FEEST aan yogascholen en bij HOOP aan EO-jongeren. 
 
g. Marketing 
Om ons publiek te bereiken zetten we de middelen in die we eerder beschreven in deel A, 4a. Wij maken 
onderscheid tussen online marketing, (social media, website, trailers, acties e.d.), de offline reguliere marketing 
(flyers, affiches, advertenties, mailings, contacten met pers) en de guerrilla marketing. Goede voorbeelden van 
geslaagde guerrilla-acties zijn de performances van de personages uit ROES in het Haagse nachtleven, zoals op 
het hoofdpodium van Paard van Troje. Zo waren er per avond in een klap 800 jonge mensen op de hoogte van 
deze voorstelling. Met speciale kaartjes die tijdens de act werden uitgedeeld kreeg het uitgaanspubliek korting op 
ROES. Bij VOLG hadden we een guerrilla-actie met posters en kleine kaartjes waarop SMS teksten stonden van de 
eigenaar van de door ons gevonden telefoon. Daaronder stond de tekst: “Herken je dit sms’je? Bel me, ik heb je 
telefoon gevonden! Bel 06-48934007”. Als je belde kreeg je een voicemail van ons te horen die je verleidde tot 
het bezoeken van de voorstelling. Per productie bepalen we naar aanleiding van het thema een dergelijke actie 
die naast de reguliere publiciteitscampagne wordt uitgevoerd. Dit doen we aantoonbaar anders dan gevestigde 
theatergezelschappen, doordat het onderdeel is van het maakproces en niet opgelegd door een marketingafdeling. 
De precieze invulling wordt per productie bepaald. We zoeken altijd naar manieren waarop het publiek het 
gevoel heeft onderdeel te zijn van de voorstelling, zowel vooraf als achteraf. Voor HOOP valt bijvoorbeeld te 
denken aan het ontwerp van een Firma MES-religie inclusief online preken en speciaal vormgegeven bidprentjes. 
Voor SCHREEUW denken we aan een ‘schreeuwbox‘: een cabine met camera erin waarin mensen hun hart 
kunnen luchten. 
 
Naast de samenwerking met Dieke van der Spek werken we hiervoor de komende jaren ook samen met jonge 
creatieven als Studio Vruchtvlees en filmmaker Mink Pinster. Ook hebben wij brainstormsessies met topmarketeer 
Mark Woerde, van reclamebureau Lemz. 
 
Social media 
Het gebruik van social media is sinds de oprichting van Firma MES een belangrijk publiciteitsmiddel geweest. 
Ook privé gebruiken wij deze iedere dag, net als een groot deel van ons publiek. Bij grotere, gevestigde 
gezelschappen merk je dat het gebruik van social media een opgelegde marketingtool kan zijn die niet aansluit bij 
het oudere theaterpubliek of bij het gezelschap zelf. Bij ons is het een tweede natuur die een logische, snelle 



  10 

manier is om te communiceren: wij met ons publiek, maar zeker ook andersom. Op onze Facebook-pagina zijn 
talloze voorbeelden van publieksreacties te vinden. Een succesvolle inzet van Twitter zijn de tweetups 
(bijeenkomsten voor twitteraars) die wij bij onze voorstellingen organiseren. Een bezoek van deze twitteraars aan 
VOLG bracht een stroom van tweets op gang, waardoor er een buzz ontstond en de kaartverkoop omhoog schoot, 
mede door de achterban van deze twitteraars. 
 
Wij hebben een groot online publieksbereik. De leden van Firma MES hebben samen 3140 Facebookvrienden. 
Met naaste medewerkers erbij zijn dit er 6632. Al deze mensen zien, liken, en delen onze posts. Ten tijde van de 
première van VOLG deelden 482 mensen onze trailer op Facebook. Als je dit aantal vermenigvuldigt met een 
gemiddeld aantal vrienden van 300 kom je uit op een viraal bereik van 144.600 mensen. Op onze Firma MES 
pagina hebben we 524 vrienden en we bereiken daarmee een potentieel van164.834 als al deze mensen over ons 
facebooken. Ook op twitter zijn wij actief. Daarnaast hebben 1.200.000 mensen DWDD gezien, los van de 
mensen die het op uitzending-gemist keken. 
 
Educatie 
Wij geloven dat aanraking met theater op jonge leeftijd, in combinatie met kwalitatief hoogstaande 
cultuureducatie, de kans vergroot op blijvende interesse in deze kunstvorm. De Koninklijke Schouwburg, het NT 
en TahS richten Het Projectbureau op dat op innovatieve en inspirerende wijze invulling zal geven aan 
toneeleducatie in Den Haag. Firma MES werkt samen met Het Projectbureau op het gebied van educatie. Zowel 
in Den Haag als op andere speelplekken wordt aan de lokale scholen en jeugdtheaterscholen een pakket van 
workshops en randprogrammering aangeboden. De workshops worden grotendeels door de makers van Firma 
MES zelf verzorgd. Firma MES heeft een meerjarige samenwerking opgezet met de middelbare school Dalton Den 
Haag. Een bezoek aan Firma MES vormt nu een jaarlijks terugkerend onderdeel in het lesprogramma van een 
aantal bovenbouwklassen. In de komende vier jaar wil Firma MES de groep leerlingen die een workshop volgt en 
vervolgens een voorstelling bezoekt, vergroten. Van ruim 300 leerlingen (bij VOLG) willen wij groeien tot 
uiteindelijk ruim 500 leerlingen per nieuwe productie. We stellen ter ondersteuning een freelance 
educatiemedewerker aan voor het organiseren van ons landelijke educatieplan. 
 
h. Planning 
In 2013 spelen wij SCHREEUW, FEEST en de reprise van DUIF. In 2014 spelen we NEP, HOOP en de reprise van 
FEEST of SCHREEUW. Voor de precieze planning zie het schema hieronder. Wij kiezen voor een ruime tijd tussen 
première en succesreprise zodat de reprise daadwerkelijk als succesreprise fungeert. De spreiding van 
speelperiodes is hiermee ook gegarandeerd wat het concurreren met onszelf tot een minimum beperkt. De 
planning van 2015 en 2016 verloopt volgens hetzelfde systeem. 
 
Firma MES in 2013 en 2014 
 
  Jaar: coproductie NT i.s.m. TahS     Jaar: coproductie NT i.s.m. TahS 

jan 2013      jan 2014     
feb 2013   repeteren SCHREEUW  feb 2014   repeteren NEP 
maa 2013   rep. /spelen SCHREEUW  maa 2014   repeteren NEP 
apr 2013   spelen SCHREEUW  apr 2014   spelen NEP 
mei 2013     mei 2014 repeteren HOOP   
jun 2013 repeteren FEEST    jun 2014 repeteren HOOP   
jul 2013      jul 2014     
aug 2013 repeteren FEEST    aug 2014     
sep 2013 spelen FEEST    sep 2014 spelen HOOP   
okt 2013   repeteren DUIF (reprise)  okt 2014  repeteren FEEST/SCHREEUW (reprise) 
nov 2013   spelen DUIF (reprise)  nov 2014    spelen FEEST/SCHREEUW (reprise) 
dec 2013   spelen DUIF (reprise)   dec 2014    spelen FEEST/SCHREEUW (reprise) 

 
   reguliere voorstelling (speelt in vriendschapstheaters) 
  succesreprise 
  locatievoorstelling 
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C. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen 
De meeste cijfers in het model spreken voor zich, echter zijn er aantal zaken die een extra toelichting behoeven. 
Deze worden hieronder puntsgewijs weergegeven. 
 
3.2 Exploitatierekening 2009. 2010 en 2011 
Het model Fonds Podiumkunsten voor de exploitatierekening wijkt af van de winst en verlies rekening zoals 
weergegeven in de jaarrekeningen 2009, 2010 alsmede de jaarrekening 2011 in wording. In de winst en verlies 
rekening van Stichting Theatergroep MES werd, doordat het de voorgaande jaren projectbegrotingen betrof, geen 
onderscheid gemaakt tussen voorbereidings- en uitvoeringskosten. 
 
3.4 Exploitatierekening 2009. 2010 en 2011 
Het exploitatieresultaat in 2011 zal een negatief getal kennen, deze wordt echter opgevangen door het positieve 
eigen vermogen opgebouwd in de voorgaande jaren. 
 
4.2 Personele bezetting 
De fte’s in de jaren 2009, 2010 en 2011 geven een vertekend beeld, aangezien er alleen met contracten per 
uitvoering gewerkt werd. De medewerkers van Stichting Theatergroep MES werkten in een korte periode intens en 
de rest van het jaar bijna tot niet (de voorbereidende werkzaamheden gingen onbetaald door). Daarnaast was 
niemand in dienst (zowel vast als tijdelijk) omdat er op projectbasis met freelancers werd gewerkt, of gebruik 
werd gemaakt van verloningsbureaus. 
 
4.3 Balans 2009. 2010 en 2011 
De balans op 31 december 2011 is niet ingevuld omdat de jaarrekening van 2011 nog in de maak is. Deze zal 
voor 1 april 2011 naar het Fonds Podiumkunsten worden nagestuurd. 
 
4.5 Gerealiseerde prestaties 2009, 2010 en 2011 
Speelde Stichting Theatergroep MES in 2009 nog alleen in Den Haag, in 2011 al 9 keer buiten Den Haag en voor 
de reprise van VOLG in 2012 staat de verkoopstand momenteel op 19 theaters buiten Den Haag. 
 
4.5 Gemiddeld aantal voorstellingen/concerten 2009-2011 
Het gemiddelde over de jaren 2009-2011 is niet volgens de norm van het Fonds Podiumkunsten. In 2012 halen 
wij deze norm in 2012 al wel. De locatievoorstelling DUIF speelt 16x in Den Haag, de succesreprise van VOLG is 
inmiddels al 22 keer verkocht en zal nog stijgen naar 25 voorstellingen. Daarnaast speelt de theatrale rondleiding 
in Privéhuis Mayfair in totaal 12 keer. Dat betekent dat wij in 2012 circa 53 speelbeurten hebben. Gekeken naar 
de groei sinds onze oprichting en wetende dat we in vanaf 2013 met twee nieuwe producties per jaar zullen 
verschijnen, lijkt het ons realistisch dat we deze norm in de toekomst makkelijk zullen halen.  
 
5.4 Exploitatiebegroting BATEN 
Stichting Theatergroep MES vraagt voor de gehele jaarbegroting een bijdrage aan, hierdoor zijn de bedragen in de 
rechterkolom gelijkgesteld aan de linkerkolom. Dit op aanraden van Paul Stolwijk van het Fonds Podiumkunsten. 
Voor de exploitatiebegroting is een gemiddelde begroting van de jaren 2013 en 2014 gebruik gemaakt. Tussen de 
beide jaren zit een klein verschil, aangezien de kosten van een locatievoorstelling hoger zijn, dan die van een 
grote zaalproductie. Echter is dit verschil marginaal te noemen. 
 
1a Publieksinkomsten 
De publieksinkomsten zijn per jaar opgebouwd uit drie verschillende projecten: de (reguliere) productie, een 
succesreprise en een grote productie of locatievoorstelling.  
• Bij de (reguliere) productie is uitgegaan van 20 voorstellingen en een kaartprijs van gemiddeld € 15,- bruto per 

kaartje. 
• Voor de succesreprise denkt Stichting Theatergroep Firma MES in totaal 20 voorstellingen te kunnen verkopen 

voor een netto uitkoopsom van € 1.500,-. Dit is dus na aftrek van de impresariaat fee van AT Theater. 
• Bij de grote zaalproductie is uitgegaan van 20 voorstellingen en een kaartprijs van gemiddeld € 17,- bruto per 

kaartje. 
• De publieksinkomsten van de locatievoorstelling zijn begroot op 20 voorstellingen en een kaartprijs van € 

22,50 bruto per kaartje. 
 

Met de inschatting van de publieksinkomsten is Stichting Theatergroep MES niet 1 op 1 afgegaan op het gestreefde 
publieksaantal in de prestatiegegeven van deze aanvraag. Dit vindt de stichting een te groot financieel risico om 
te nemen. Na aftrek van de € 30.000,- die Stichting Theatergroep MES jaarlijks wil opbrengen met de verkoop van 
de succesreprise, is er bij de berekening uitgegaan van een gemiddelde netto prijs per kaartje van € 12,60. Met de 
gestreefde publiekinkomsten ligt het gemiddelde aantal bezoekers over deze 2 jaar op 2.778. Dit lijkt de stichting 
een gezonde terughoudendheid. 
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2 Sponsorinkomsten 
De sponsoropbrengsten zijn niet alleen opbrengsten in gelden, maar kunnen ook in natura zijn. 
 
3a Vergoedingen coproducent 
Stichting Theatergroep MES heeft voor de beleidsperiode 2013-2016 een samenwerkingsafspraak gemaakt met het 
Nationale Toneel (NT). Bij deze afspraak zijn geen concrete gelden genoemd, maar PM posten die het NT voor 
haar rekening neemt. Er is gesproken over de volgende posten: honorarium productieleider, honorarium PR 
medewerker, honoraria technici en de marketingkosten minus de vergoeding voor de vormgeving. Deze laatste is 
een bewuste keuze, omdat hiermee Stichting Theatergroep MES haar eigen identiteit kan behouden binnen de 
muren van het NT.  
 
6b Bedrijven 
Stichting Theatergroep MES wil per jaar minimaal 2 voorstellingen aan het bedrijfsleven verkopen, voor een 
bedrag van € 3.000,- per voorstelling. 
 
6e Overige: educatieopbrengsten 
Stichting Theatergroep MES wil per jaar minimaal 15 workshops van € 200,- per klas verkopen. Deze workshops 
zijn voor scholieren ter voorbereiding op de voorstelling die zij later te zien zullen krijgen. 
 
10 Structurele subsidie gemeente 
In december 2011 heeft Stichting Theatergroep MES een aanvraag neergelegd bij de gemeente Den Haag in het 
kader van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016. De adviescommissie zal hier naar verwachting in april 2012 
uitspraak over doen. 
 
5.6 Exploitatiebegroting LASTEN 
1 Beheerslasten personeel 
Dit zijn de personeelslasten voor de zakelijk leider. 
 
2 Beheerslasten materieel 
De beheerslasten materieel zijn 6% van de totale begroting. Deze lasten zijn zo laag omdat wij door Theater aan 
het Spui en het NT op facilitair gebied ondersteund worden.  
 
4 Activiteitenlasten personeel 
De totale loonkosten (voorbereiding en uitvoering) voor de artistieke leider/regisseur en artistiek leiders/spelers 
zijn gebaseerd op 9 maanden fulltime dienstverband per jaar. Hierdoor kunnen de artistiek leiders 3 maanden per 
jaar elders werken, om zodoende altijd reflecterend op Stichting Theatergroep MES en met hernieuwde inspiratie 
aan de volgende productie te beginnen.  
 
4a voorbereiding (activiteitenlasten personeel) 
Hierin zitten de honoraria van de regisseur, een gedeelte van de honoraria van de spelers en de productieleider 
(het repetitiegedeelte), de tekstschrijver en de diverse vormgevers (decor, kostuum, licht etc.).  
 
4b uitvoering (activiteitenlasten personeel) 
Deze post betreft een gedeelte van de honoraria van de spelers en de productieleider (het voorstellingsgedeelte) 
en de techniek. 
 
5a voorbereiding (activiteitenlasten materieel) 
Onder andere techniekkosten, reis- en verblijf, materiaalkosten theatervormgeving. 
 
5b uitvoering (activiteitenlasten materieel) 
Onder andere techniekkosten, transport, reis- en verblijf en sejour. 
 
5c marketing (activiteitenlasten materieel) 
Onder andere vormgeving, drukwerk, verspreiding, advertenties en registraties van de productie. 
 
5.7 Personele bezetting 
De vaste kern van Stichting Theatergroep MES zal voor 3,3 fte in dienst komen van de stichting. Dit getal is als 
volgt opgebouwd: 
- Zakelijke leider: 0,3 fte voor het gehele jaar 
- Artistiek leiders: 9 maanden fulltime in dienst, komt neer op 0,75 fte per persoon, een totaal van 3 fte. 
Voor de overige personele bezetting zal gewerkt worden met contracten per uitvoering, hierdoor laten de cijfers 
wederom een vertekend beeld zien. 


