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VOORAF

Firma MES is het leukste theatergezelschap uit Den Haag en bestaat uit de artistieke kern Daan van
Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots (regisseur) en zakelijk leider Ulrike
Söbbeke. Het is onze missie om mensen met andere ogen te laten kijken naar de alledaagse realiteit. We
staan garant voor prikkelend theater en verrassende evenementen, zowel in theaterzalen als op bijzondere
andere plekken, voor een zo breed mogelijk publiek. Onze uitingen zijn nieuw en oorspronkelijk, grappig
en confronterend.
Zes jaar na onze eerste voorstelling op de Scheveningse Pier is onze ambitie alleen maar gegroeid. Van een
beginnende club die werkte op projectbasis zijn we uitgegroeid tot een stevig geworteld collectief dat het
hele jaar door op uiteenlopende manieren zichtbaar is, in samenwerking met Theater aan het Spui en het
Nationale Toneel. We worden steeds bekender in Den Haag en ook landelijk groeit een vast publiek dat
zich bij ons betrokken voelt. We zijn klaar voor een nieuwe stap: we groeien uit ons jasje. We gaan in het
nieuwe kunstenplan voor:
w Meer artistieke output
w Meer speelbeurten
w Meer publiek
Met al onze activiteiten werken we toe naar ons grotere doel. Over 10 jaar zijn wij het alternatieve
stadsgezelschap van Den Haag naast Het Nationale Theater en hebben we een vaste plaats in het uitgaansen culturele circuit verworven. We zijn tegen die tijd een begrip in stad én land en een onmiskenbaar sterk
merk.
We zitten vol nieuwe ideeën en kunnen niet wachten om door te bouwen aan Firma MES. In dit plan vindt u
onze toekomstvisie. We hebben veel zin om met steun van de Gemeente Den Haag verder te bouwen aan
ons bijzondere collectief. Wij wensen u veel plezier bij het lezen!

Thomas, Daan, Roos, Lindertje en Ulrike.
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De pers over FIRMA MES

“Firma MES is een van die jonge groepen en makers die het actuele theaterlandschap flink aan het
omwoelen zijn. Een generatie theaterfans die zich niet neerlegt bij cliché verworvenheden van het
gevestigde theater, maar er een eigen aan draai aan wenst te geven.”
– Den Haag Centraal over Firma MES

“De manier waarop de acteurs het publiek direct aanspreken en de lichtvoetigheid waarmee zij het thema
voor het voetlicht brengen maken TROEP tot een feestelijk en komisch lesje zelfreflectie.”
– Cultuurpers over TROEP
★★★★
“Geestige, onderhoudende scènes waarin de acteurs snel schakelen, to the point geregisseerd door Thomas
Schoots” “Lindertje Mans maakt er een virtuoos tierend nummer van. Sussen helpt niet, aan haar been
hangen ook niet. Ze is niet te stuiten. Het levert haar een verdiend open doekje op.”
– Theaterkrant over TROEP

★★★
"In een decor van herkenbare, overbodige rotzooi levert dat zeer grappige scènes op. De makers geven op
speelse wijze commentaar op de manier waarop consumptiepatronen en tegenbewegingen zich
manifesteren. En, bepaald niet onbelangrijk: je wordt er erg vrolijk van."
– De Volkskrant over TROEP
Trippers, de vorige voorstelling van de drie MES-acteurs, had een totaal andere sfeer. Ik moest even
controleren of het inderdaad dezelfde acteurs waren die de na hun eindexamen uitspattende pubers
speelden. Dat zegt iets over hun veelzijdigheid.
– Theaterkrant over Firma MES

★★★★
“Hilarisch en unheimisch (…) Ze schakelen soepel tussen zichzelf, hun kanttekeningen en hun personages.
(…) je gaat vijf kwartier lang naadloos mee in hun spannende zoektocht in het leven van een doodgewone
vrouw.
– De Volkskrant over VOLG
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1.1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling:

Firma MES

Statutaire naam instelling:

Stichting Theatergroep MES

Statutaire doelstelling:

a. het uitbrengen van theaterproducties en het
ontwikkelen van de middelen waarmee theater
worden gemaakt;
b. het uitbrengen van kleinkunstprogramma’s of
onderdelen daarvan;
c. het bevorderen van de cultuur, met name het
theater, in Nederland;
d. het bekend maken van de stichting bij met
name het Nederlandse publiek en de Nederlandse
theaterwereld
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Aard van de instelling: *

Theaterinstelling

Bezoekadres:

n.v.t.

Postcode en plaats:

n.v.t.

Postadres:

Van Blankenburgstraat 31

Postcode en plaats:

2517 XM Den Haag

Telefoonnummer:

-

Email:

info@firmames.nl

Website:

www.firmames.nl

1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

Ulrike Söbbeke
Zakelijk leider
06-16464705 (privé)
ulrike@firmames.nl

1.1.C. Financiële gegevens aanvrager
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL97 INGB 0005 4372 58
Stichting Theatergroep MES
NL820425941
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1.1.D. Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:

Stichting
2009
Den Haag
26336714

1.1.E. Samenstelling directie/dagelijkse leiding (incl. artistiek leider indien van toepassing)
Naam:
Functie
In functie
Termijn
sinds:
benoeming
Mevr. U. Söbbeke
Zakelijk leider
01-07-2013
n.v.t.
Mevr. R. Eijmers
Artistieke kern
09-02-2009
n.v.t.
Dhr. D. van Dijsseldonk
Artistieke kern
09-02-2009
n.v.t.
Mevr. L.M. Mans
Artistieke kern
09-02-2009
n.v.t.
Dhr. T.F. Schoots
Artistieke kern
09-02-2009
n.v.t.
1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht
Bestuur: (aankruisen)

Raad van Toezicht

Naam:

Functie

Mevr. A.I.C.M. Vervoord
Dhr. B. R. Wesseling
Dhr. O. Ephraim
Mevr. J. Mahn

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
(vacant)
Lid

Dhr. B. Soepnel

X Bestuur
In functie
sinds:

Termijn
benoeming

01-02-2013
01-01-2013
01-03-2014
09-02-2015

Drie jaar
Drie jaar
Drie jaar
Drie jaar

01-02-2013

Drie jaar

Treedt af op
(volgens
geldend
rooster van
aftreden):
01-02-2016
01-01-2016
01-03-2017
21-09-2015
(vacant)
01-02-2016
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1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2017-2020
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 365.908

Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van de
gemeente voor 2017-2020:

€ 175.000

Gesubsidieerd i.h.k.v. het Meerjarenbeleidsplan
Kunst en Cultuur 2013-2016 van de gemeente Den
Haag?
(aankruisen)

X

ja, met een bedrag van:
€ 153.523 (peiljaar 2015, inclusief trend)
nee

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder
voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam:

Mevr. A.I.C.M Vervoord

Functie:

Voorzitter bestuur

Datum:

Maandag 30 november 2015

Plaats:

Den Haag

Handtekening:

NB: Wanneer de contactpersoon de aanvraag
namens het bestuur ondertekent, dient een kopie
van de machtiging daartoe bijgevoegd te worden.
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1.2 TERUGBLIK EN EVALUATIE 2013-2016
1. INHOUDELIJK BELEID
Missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten
Tijdens het kunstenplan 2013-2016 hebben wij gewerkt vanuit de missie: “Theater maken over mensen van vlees en bloed,
op zoek naar houvast in het hier en nu. Nieuw en oorspronkelijk, grappig en confronterend. Zowel in het theater als op
locatie.” We kozen onderwerpen uit onze eigen leefwereld en zaten bovenop de tijdgeest, met prikkelend theater en
verrassende evenementen. Sinds 2012 bestaat Firma MES EXTRA: een label voor bijzondere projecten die buiten de kaders
van een reguliere theatervoorstelling vallen. We hebben specifiek ingezet op een doelgroep van 15-40 jaar. We werkten
samen met de gevestigde instituten Theater aan het Spui en het Nationale Toneel en verschillende andere partners binnen en
buiten de cultuursector. De artistieke kern heeft consequent doorgewerkt aan het verkennen en verstevigen van de signatuur,
wat naast waardering van het publiek ook goede recensies heeft opgeleverd.
Visie en signatuur
Firma MES hoorde bij de eerste stroming theatermakers die de afgelopen jaren werkten met de nu veel gebruikte
documentaire theatervorm. We nemen ons publiek tijdens de voorstelling mee in ons onderzoek. We zetten veel theatrale
middelen in en houden van herkenbare situaties en personages, maar staan ook als onszelf op het podium. Waar andere
gezelschappen en makers echter kiezen voor het fileren van grote thema’s, en het uitpluizen van –moeilijk behapbarepolitieke vraagstukken, richten wij steeds onze blik op de ‘alledaagsere’ vraagstukken die ons dagelijks leven bepalen. Die
lichtheid vinden wij belangrijk. We kiezen onderwerpen uit onze eigen leefwereld. We citeren zowel Nietzsche als Guus
Meeuwis. We creëren nieuw repertoire: we spelen geen bestaande stukken. Vaak werken we met bijdragen van jonge
schrijvers. We vullen de tekst aan met scènes die we zelf schrijven. We werken als geleid collectief: we ontwikkelen onze
plannen en de eerste repetitiefase samen. Op een zeker moment neemt Thomas Schoots de regisseursrol op zich. Onze
werkwijze werkt door in onze signatuur. Wij streven naar toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent in onze ogen dat onze
manier van kijken en onderzoeken inzichtelijk wordt gemaakt en dat we ons publiek verleiden om hierin mee te gaan. Dit
lukt als persoonlijk en verhalend, humoristisch en verontrustend, in balans zijn. Een onervaren kijker haakt in op het
pakkende verhaal of de persoonlijke bekentenissen, een geoefende kijker ontwaart de diepere laag. Zo bedienen wij een
breed publiek. Toegankelijkheid betekent ook voor- en nazorg: we praten na de voorstelling altijd na met ons publiek in de
zaal.
Projecten
Hieronder een chronologisch overzicht van onze belangrijkste activiteiten. Een deel van deze projecten zijn Firma MES
EXTRA’s. Bij Firma MES EXTRA creëren we out-of-the-box concepten die tussen theater en (uitgaans-)evenement in zitten.
Naast het reguliere theaterpubliek komt bij deze activiteiten ook een meer hybride uitgaanspubliek met ons in aanraking:
mensen die je niet kunt vatten in een bepaalde doelgroep, maar zelf shoppen in het culturele aanbod. Het exclusieve karakter
van onze Firma MES EXTRA’s spreekt deze groep aan en verleidt ze om ook eens een theatervoorstelling van ons te
bezoeken. Succesvolle voorbeelden zijn True Stories en Club Mayfair.
w

w

w

w

w

Vóór de huidige kunstenplanperiode realiseerden we in 2009 op de Scheveningse Pier de voorstelling EB. In 2010 volgde
onze eerste zaalvoorstelling ROES, geschreven door Hanna Bervoets, die in 2011 een landelijke tournee maakte. In dat
jaar ging VOLG in première, een succesvolle documentaire-voorstelling over privacy, gebaseerd op sms’jes uit een
gevonden telefoon. In 2012 maakten we de locatievoorstelling STEL in New Babylon, tourde VOLG en presenteerden we
de eerste Firma MES EXTRA: Club Mayfair, een theatrale rondleiding door een iconisch Haags luxebordeel.
In 2013 ging SCHREEUW in première, geschreven door Hannah van Wieringen. Over aandacht vragen, krijgen en geven.
Ook tourde in 2013 een compleet vernieuwde zalenversie van STEL en zetten we de Firma MES EXTRA’s Kledingruil en
True Stories op. Bij True Stories vertellen mensen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. True Stories is
sindsdien een terugkerend evenement geworden, inmiddels zijn we toe aan de zesde editie.
In 2014 maakten we schijndocumentaire TROEP: we presenteerden het fictieve personage Barbara alsof we haar echt
ontmoet hadden. Barbara wilde leven met nog maar acht spullen. We volgden haar en onderzochten onze eigen relatie
met spullen. Het werd bij pers en publiek een groot succes en veroorzaakte een aanzienlijke groei in ons publieksbereik.
In de zomer speelden we Trippers in voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana, in Rotterdam. Geïnspireerd op de film
Spring Breakers schreef Elfie Tromp een meeslepende roadtrip vol seks en geweld, een avond als koortsdroom waarmee
we een breed publiek bereikten. Ook beleefde SCHREEUW een korte herneming.
In 2015 gaat BOT in première, geschreven door Daan Windhorst. Aan de hand van een waargebeurd voorval in de trein
onderzoeken we de vraag: is aardigheid het taboe van deze tijd? Over het hoe en waarom van onaardige mensen. Eerder
dit jaar speelden we Club Mayfair in een artistiek aangescherpte versie en maakten we een Rotterdamse versie, Club OQ.
2016 staat in het teken van onze eerste coproductie met Het Nationale Theater (de nieuwe naam van het dan gefuseerde
Nationale Toneel, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg): Simonis en Talamini (werktitel). Geïnspireerd
door de Britse locatietheatergroep Punchdrunk maken we een unieke locatievoorstelling waarbij het publiek vrij door een
gebouw kan bewegen en zo zijn eigen voorstelling samenstelt. Deze vorm wordt immersive theatre genoemd. Twee
bestaande Haagse dynastieën spelen in deze vrije bewerking van Romeo en Julia de hoofdrol: de familie Simonis (van de
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diverse vishandels) en de familie Talamini (van koffie- en ijssalon Florencia). Aan het hoofd van deze familiebedrijven
staan in onze variant HNT-acteurs Jaap Spijkers en Betty Schuurman. Firma MES ontwikkelt het concept. Thomas Schoots
regisseert. Tijdens de repetitiefase komen de acteurs van het HNT erbij. Deze productie wordt een belangrijke stap in
onze ontwikkeling en de meest verregaande samenwerking met het Nationale Toneel tot nu toe. Meer acteurs, bekende
namen, een groter productiebudget, vakmanschap van de intensief betrokken HNT-dramaturgen: deze ingrediënten
zorgen samen met de creativiteit van Firma MES voor een uniek evenement dat een grote stap in publieksbereik zal
opleveren en het merk Firma MES bekend zal maken onder een groter Haags publiek.
Reflectie
In de voorstellingen die wij de afgelopen jaren maakten, onderzochten we wat onze kracht is, om zo steeds helderder onze
signatuur in beeld te brengen. Wij hebben gemerkt dat de ene voorstelling vaak een tegenreactie op de andere was. Deze
schommelingen waren nodig om te ontdekken waar wij goed in zijn: het kiezen van een persoonlijke invalshoek bij actuele
thema’s. Waar we bij VOLG een goede balans vonden tussen ons ambacht en het verwerken van onze open en
onderzoekende blik in een voorstelling, hebben we daarna met STEL en SCHREEUW voorstellingen gemaakt waarin we die
twee uitersten, ambachtelijk teksttoneel en experimenteler persoonlijk theater, meer individueel onderzochten. In SCHREEUW
hebben we bewust meer risico genomen, radicale keuzes gemaakt en nieuwe dingen geprobeerd. Het werd een bijzondere
voorstelling die uiteenlopende reacties teweeg bracht bij het publiek; van ontroerd publiek en juichende scholieren tot
kritische recensies en pittige nagesprekken. Uiteindelijk zijn zulke wisselende reacties echter niet ons doel en maken wij
liever breder toegankelijk werk. Bij TROEP vonden we een betere balans tussen experiment en ambacht, wat een prikkelende,
toegankelijke en succesvolle productie opleverde. Deze lijn zetten we voort met BOT. Simonis en Talamini wordt qua vorm
heel anders, maar zal door de totaalervaring en het unieke karakter toch weer die prikkelende en toegankelijke Firma MES
mentaliteit uitdragen.
Thema
In al onze projecten onderzochten we verschillende aspecten van het thema ‘echtheid’, soms thematisch, soms door middel
van vormkeuzes. Het verlangen naar echtheid en authenticiteit was de afgelopen jaren overal. Op tv zagen we meer reality
dan fictie. Wijzelf spitsen onze oren ook als ons iets ‘echt gebeurds’ wordt verteld. Wij zien theater als een interessante plek
om dit thema te onderzoeken, juist omdat het theater een plek is van de verbeelding en illusie. Het onderzoek begon in 2012
bij VOLG toen we een voorstelling over een vrouw maakten zonder dat ze het zelf wist. Bij True Stories worden eveneens
waargebeurde verhalen verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Het overkoepelende thema werkte ook door in
hyperpersoonlijke betogen die de acteurs deelden met het publiek tijdens SCHREEUW. De les die we hier leerden is dat je in
het theater nooit alleen mag leunen op die echtheid of oprechtheid. In het theater doe je alsof. Oprechtheid levert een gezond
wantrouwen op bij het publiek, dat een beoogde kwetsbaarheid in de weg kan staan. In TROEP toonden we een belangrijke
uitkomst van ons onderzoek naar echtheid in het theater. We gingen een stap verder en misbruikten de verwachting van ons
publiek en zetten de documentaire vorm in voor een fictief verhaal. Of je dit geloofde deed er niet toe, een goed verhaal is
een goed verhaal, of het nu echt is of niet.
2. POSITIONERING EN MAATSCHAPPELIJK BELANG
Den Haag
Onze positie in Den Haag is uniek: wij zijn het enige collectief van jonge makers met Haagse wortels, een eigen infrastructuur
en groeiende achterban, dat zich consequent en voor langere tijd heeft verbonden aan de stad. We hebben ons in Den Haag
nadrukkelijk niet alleen in het theatercircuit geplaatst, maar ook in het bredere culturele- en uitgaansveld. Wij zijn zo een
onmisbare aanvulling op het culturele aanbod. Onze landelijke tournees zorgen voor een steeds grotere bekendheid buiten
Den Haag. Hiermee is Firma MES een Haags exportproduct.
Flexibiliteit en duurzaamheid zijn deel van onze identiteit: geen eigen gebouw, geen eigen repetitieruimte, geen backoffice.
Samenwerken zit in onze vezels. Theatergezelschappen als concurrenten van elkaar zijn definitief ‘oude politiek’. Met
uiteenlopende partners werken we aan ons gezamenlijk doel: een bloeiend theaterlandschap in Den Haag en Nederland.
Belangrijk bij al onze samenwerkingen is dat we altijd artistiek onafhankelijk blijven. We richten onze blik zowel op onze
eigen sector als daarbuiten. Succesvolle samenwerkingen buiten de sector zijn die met de Grote Markt B.V. in Den Haag,
waar we kantoor houden in ruil voor optredens op verschillende evenementen, Aloha Bar in voormalig zwemparadijs
Tropicana in Rotterdam voor Trippers, Bagels en Beans en Paard van Troje voor True Stories en Club Mayfair en Club OQ
voor de theatrale rondleidingen. Ons maatschappelijk belang voor de stad Den Haag is groot: wij zorgen op allerlei manieren
voor verbinding. Wij denken dat dat in een stad als Den Haag, waar veel verschillende bevolkingsgroepen wonen en langs
elkaar heen leven, essentieel is. In al onze activiteiten staat de ontmoeting centraal: van ons publiek met elkaar, met
bijzondere plekken, met persoonlijke verhalen en met onszelf. Met bijvoorbeeld een evenement als True Stories geven we
verhalen uit de stad letterlijk een podium. Daarnaast vervullen we een belangrijke rol in de keten van talentontwikkeling en
verbinden we door onze vele samenwerkingen allerlei kleine en grote, culturele en niet culturele instituten met elkaar.
Theater aan het Spui
Sinds onze oprichting trekken we met ons huistheater Theater aan het Spui (TahS) op in het openbreken van theater, van het
gebouw en in het algemeen. Niet met een sloophamer, maar met verleidelijke toegankelijkheid. En met succes. Steeds meer
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publiek weet het theater weer te vinden en voelt zich er thuis. Wij ook. We spelen er als huisgezelschap 10 tot 15 keer per
seizoen. Ook dragen we bij aan presentaties, festivals en verzorgen we er andere speciale gelegenheden als Theater Na de
Dam. Onze zaalproducties gaan er in première, de pr-medewerkers werken intensief samen en zelf zijn we er stamgast om
voorstellingen te bezoeken, na te praten of voor de gezelligheid.
Het Nationale Toneel
In 2013 startten we met het Nationale Toneel (NT) een intensief contact op basis van empowerment. Wat als ondersteuning
begon, werd in korte tijd een volwassen samenwerking waarmee we elkaar aanvullen en versterken. Niet omdat dat moest,
maar omdat dat geleidelijk, vanuit de inhoud en gezamenlijke wil, zo groeide. Het Nationale Toneel levert repetitieruimte en
technische faciliteiten, maar ook begeleiding door het dramaturgenteam. Firma MES levert bijdragen aan tekstlezingen en het
journalistieke programma van het NT, Babel. Recent voegden we hier een intensieve artistieke samenwerking aan toe:
komende zomer is in Den Haag Simonis en Talamini te zien, de eerste coproductie van Firma MES en het NT. Het is tevens de
eerste productie van Het Nationale Theater.
Nederland
Als één van de weinige jonge collectieven slagen we erin een constant stijgende lijn door te zetten in ons aantal landelijke
speelbeurten. Onze tweede tour VOLG (’12-‘13) speelde 20 keer, nu spelen TROEP en BOT meer dan 30 keer. Door aan de
ene kant persoonlijk te investeren in onze groeiende groep vriendschapstheaters (theaters waar we jaarlijks terugkeren en
proberen vaker te spelen) en aan de andere kant samen te werken impresariaat AT Next (AT) bespelen we een divers veld van
uiteenlopende theaters. Sinds 2010 is AT een interessante partner, omdat het andere theaters boekt dan de gebruikelijke
‘toneeltheaters’: ze plaatsen ons in grote schouwburgen maar ook in dorpshuizen en lokale cultuurcentra, vaak buiten de
randstad. Zo komen we op plekken waar we niet zelden de enige voorstelling in de categorie ‘toneel’ zijn, iets wat direct
aansluit op onze wens een breed publiek te bedienen. Ook met andere, kleinere, projecten gingen we het land in. Vooral in
metropoolpartner Rotterdam, met Trippers in tropisch zwemparadijs Tropicana en Club OQ (samen ruim 1000 bezoekers in
een stad waar we voor het eerst speelden), maar in 2016 bijvoorbeeld ook in Utrecht met Na Mij de Zondvloed. De ambitie
om locatieprojecten en EXTRA’s meer het land in te brengen zetten we voort. Zo presenteren we onszelf ook landelijk steeds
meer als breed merk.
3. PUBLIEK
Doelgroep
Onze doelgroep bestaat primair uit een publiek van 15-40 jaar. We richten ons specifiek op mensen die cultureel
geïnteresseerd zijn en bijvoorbeeld al regelmatig films en festivals bezoeken, maar nog niet vaak naar het theater gaan. We
zien het als belangrijke en leuke taak deze moeilijk bereikbare, maar zeer gewilde groep van vaak jonge mensen bij onze
voorstellingen te ontmoeten. We sluiten andere groepen uiteraard niet uit. Ook regulier en ouder theaterpubliek dat jong van
geest is vindt aansluiting bij onze frisse stijl. Per productie wordt ook steeds een specifieke doelgroep aangesproken die past
bij de inhoud. Zo benaderden we eerder succesvol de Beroepsvereniging van Personal Organizers bij TROEP, waarvan de
leden in groten getale de voorstelling bezochten.
In 2014 deden wij een publieksonderzoek, waaruit bevestigd werd dat onze bezoekers voor een belangrijk deel bestaan uit
een jong en (cultureel) divers publiek. Een meer opvallende uitkomst was dat een andere grote groep van ons publiek bestond
uit mensen met een iets ouder profiel (40-55 jaar), vrouwelijk, van sociale klasse a. Wij geloven dat zij toch de
aantrekkingskracht voelen van onze jongere uitstraling. We blijven ons profileren als gezelschap met een jongere doelgroep,
ook al is ons daadwerkelijke bereik breder. Andere uitkomsten van het onderzoek waren dat wij bij tours veel publiek
bereiken dat normaal alleen naar cabaret of musicals gaat, en dat mensen voor ons terugkomen in theaters waar we vaker
spelen.
Het merk Firma MES
We hebben de afgelopen jaren, bij al onze uitingen, hard gewerkt om van Firma MES een sterk merk te maken.
w
w

w

Onze marketingcampagnes moeten onderscheidend zijn en het frisse, prikkelende karakter van Firma MES weerspiegelen.
Een geslaagd voorbeeld zijn de posters van BOT die individueel beklad werden.
We bedenken manieren om onze doelgroep op te zoeken in hun leefwereld en op de juiste manier te verleiden een
voorstelling te bezoeken. Zo spelen we bij verschillende gelegenheden, zoals het Haags Uitfestival en popfestival
Sniester, live previews van ons nieuwe stuk. Ook organiseerden we De Grote Cadeaushow bij TROEP; een middag
waarop mensen ongewenste cadeaus met elkaar konden ruilen ter promotie van de voorstelling.
Online hebben we geïnvesteerd in ons merk door een nieuwe huisstijl en website te laten maken door onze vaste
ontwerpers Studio Vruchtvlees, waar mensen fan of vriend kunnen worden en zich kunnen inschrijven op onze
nieuwsbrief. Onze social media strategie heeft als doel een betrokken publiek te creëren, op een persoonlijke manier.

Het is ons de afgelopen jaren gelukt onze doelgroep effectief en op vernieuwende wijze te bereiken en onze zaal in te krijgen;
we hebben onze doelstellingen behaald en overtroffen. Vanaf de eerste voorstelling in 2009 is er een stijgende lijn te zien in
de bezoekcijfers: 466 (2009), 1117 (2010), 1413 (2011), 1493 (2012), 2188 (2013), 3594 (2014), 3600 (prognose 2015).
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In de periode ’13-‘16 is de zichtbaarheid binnen en buiten Den Haag enorm toegenomen. Van gemiddeld 40
contactmomenten (in 2012) zijn we naar gemiddeld 60 contactmomenten met ons publiek gegaan. Online zijn we een van de
meest succesvolle groepen van onze omvang: 1750 likes op Facebook, 500 volgers op Twitter, 125 volgers op Instagram. Ons
viraal bereik ligt bij een theaterproductie rond de 30.000 mensen en onze teasers worden gemiddeld meer dan 3400 keer
bekeken. We waren de afgelopen jaren te zien en horen in uiteenlopende media: kranten als De Volkskrant en NRC,
magazines als Elle, landelijke radio als Spijkers met koppen, RTV West, lokale pers als AD Den Haag en Den Haag Centraal,
verschillende toonaangevende websites en blogs en op tv bij De Wereld Draait Door.
Educatie en talentontwikkeling
Het is voor ons vanzelfsprekend om te investeren in educatie, omdat het onze wens is het imago van theater te verbeteren.
We merken dat het goed werkt als er een klas schoolkinderen in onze zaal zit. De leerlingen zelf vinden ons theater leuk en
het heeft vaak ook een positieve uitwerking op de rest van de zaal. We hebben inmiddels langetermijnafspraken met
verschillende middelbare scholen zoals het Werenfridus College in Hoorn, het Jan Arentsz-college in Alkmaar, het HML,
Dalton Den Haag en Jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag. Een aantal Rabarber-klassen volgt een extra intensief traject:
de leerlingen bezoeken een openbare repetitie met aansluitend een nagesprek, volgen een workshop en bezoeken een try-out.
Zo krijgen ze een realistisch beeld van het maakproces. Wij zijn benaderbaar tijdens onze voorstellingen en daarbuiten: een
workshop wordt altijd door minstens één lid van de artistieke kern gegeven. Ook de nagesprekken die wij standaard houden
na onze voorstellingen zijn leuk en zinvol voor onze jonge bezoekers. We hebben de afgelopen jaren wel gemerkt dat er een
overaanbod is aan educatie-activiteiten en steeds beperktere budgetten bij de afnemende instellingen. Hierdoor kost het heel
veel inspanning om een match te vinden tussen afnemer en aanbieder en hebben we minder leerlingen bereikt dan we
denken dat haalbaar is. Tijdens het nieuwe kunstenplan zal een educatiemedewerker ons helpen ons potentieel te realiseren.
In de keten van talentontwikkeling vervullen wij verschillende rollen. Zo zijn wijzelf natuurlijk talent dat in ontwikkeling is,
maar werken we ook vaak met jonge medewerkers: ontwerpers, schrijvers, fotografen en mensen van de productie. Daarnaast
zijn we door onze educatie-activiteiten ook een voorbeeld voor jongeren die later zelf in het theater willen werken. We geven
allemaal –binnen Firma MES of daarbuiten- regelmatig les op jeugdtheaterschool Rabarber: we hebben van verschillende
leerlingen gehoord dat wij een motivatie waren om naar de toneelschool te gaan. Hier zijn we trots op.
4. BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Gemeente Den Haag en Fonds Podiumkunsten
Toen in 2012 bleek dat ondanks een positief advies, het budget van het FPK ontoereikend was om ons te steunen, hebben we
onze productiedoelen in dit kunstenplan naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk bleek dit voor Firma MES goed uit te pakken,
omdat we hierdoor een realistischer groei in omvang van de organisatie, speelbeurten en publieksopbouw hebben kunnen
doormaken. Wel hebben we concessies moeten doen wat betreft de schaal van de producties. Ook zijn, door ons beperkte
budget per productie, de vergoedingen voor externen soms lager dan reëel geweest om een duurzame relatie voor de
toekomst op te bouwen. Dat is niet goed voor de artistieke continuïteit. Ook hiervoor is extra budget nodig. Firma MES is klaar
voor een volgende stap.
Financieringsmix
Firma MES is een klein flexibel gezelschap dat de verantwoordelijkheid voelt om niet enkel afhankelijk te zijn van subsidie.
Firma MES heeft wat betreft het binnenhalen van eigen financiering tot 2015 een redelijk eenzijdige financieringsmix. Naast
de kaartverkoop, die in 2014 en 2015 goed op pijl was, kwam het grootste deel binnen door private en publieke fondsen en
facilitaire ondersteuning van onze partners. We hebben actief gezocht naar partners in het bedrijfsleven. Dat is deels gelukt
door middel van barterdeals en sponsoring. We zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere
projectontwikkelaar Fortress, Aloha Bar, de Grote Markt B.V. en Wingman Condoms. Maar het voorgenomen 1 op 1 verkopen
van bedrijfsvoorstellingen of bedrijfsconcepten is tot op heden niet vaak gelukt, ondanks vele inspanningen van onze kant.
Wij blijven hieraan werken, maar zien op dit moment meer toekomst in andersoortige samenwerkingen met het bedrijfsleven,
zoals eerdergenoemde voorbeelden.
Ondernemen en samenwerken
Firma MES is vanaf de start al heel ondernemend te werk gegaan. Met name op het gebied van kostenbesparing en
samenwerking. We zoeken actief naar manieren om kosten te reduceren of laag te houden enerzijds en anderzijds proberen
we via samenwerking, sponsoring en verhoging van eigen inkomsten geld te verdienen. Door allereerst goed kwalitatief werk
te maken, heeft Firma MES grote culturele partners zoals het NT en TaHS aan zich weten te binden. Partners die met gesloten
beurzen repetitieruimte, inhoudelijke expertise en facilitaire ondersteuning bieden en hiermee de middelen en financiële
ruimte van Firma MES aanzienlijk vergroot hebben.
Fans en Vrienden
Ons betrokken publiek is te zien in een groeiend aantal fans en vrienden: fans betalen eenmalig 5 euro en ontvangen
regelmatig nieuwsbrieven van ons, vrienden betalen 50 euro per jaar en worden bijvoorbeeld ook betrokken bij openbare
repetities. Deze fans en vrienden fungeren ook als ambassadeurs van ons gezelschap: ze nemen introducees met korting mee
naar evenementen en brengen ons via hun netwerk in contact met nieuwe samenwerkingspartners.
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1.3 PLANNEN EN ACTIVITEITEN 2017-2020
1. INHOUDELIJK BELEID
Missie
Het is onze missie om door middel van theater verdieping te geven aan de alledaagse realiteit, met oog voor het prikkelende
en het positieve. Met die realiteit bedoelen we de wereld die hier en nu, direct om ons heen, aan de hand is. Wij benaderen
onze thema’s met humor, nieuwsgierigheid en kritisch optimisme. Wij zijn anti-cynisch. We maken theater in de breedste zin
van het woord, op zoveel mogelijk plaatsen, voor een zo breed mogelijk publiek. We willen, specifiek aan een jong en
veelzijdig publiek, het belang en het plezier van theater laten zien.
Hoofddoelstelling
Over 10 jaar zijn wij het alternatieve stadsgezelschap van Den Haag naast Het Nationale Theater en hebben we ook een
geheel eigen plaats in het uitgaans- en culturele circuit verworven. We zijn een begrip in de stad en hebben dan landelijke
bekendheid. We spelen door het hele land, en soms internationaal. We maken steeds meer, steeds beter theater in de breedste
zin van het woord, in een sterk doorontwikkelde signatuur. Firma MES is dan een sterk merk en een begrip in stad en land.
Daarom zetten we de komende jaren in op:
w Meer artistieke output
w Meer speelbeurten
w Meer publiek
Kernactiviteiten
w We maken theatervoorstellingen, zowel voor theaterzalen als op bijzondere andere locaties.
w We ontwikkelen concepten en evenementen waarbij theater op een andere manier wordt ingezet dan in een reguliere
voorstelling.
Artistieke visie
Wij geloven in het belang van lichtheid. Wij laten zien dat achter de kleine levensvragen meer betekenis zit dan we denken,
en dat bewustwording van de onderliggende mechanismen ons leven verdieping kan geven. Wij zien het als onze taak voor
het belang van alledaagse vraagstukken te staan: wat zeggen mijn spullen over mij? Moeten we aardiger zijn tegen mensen op
straat? Verbetert technologie onze gesprekken? Het is belangrijk dat er in het theater plek is om het lichte, luchtige en
positieve zeer serieus te nemen: dat willen wij vertegenwoordigen.
Omdat wij zo veel mogelijk publiek willen bereiken met onze activiteiten streven we naar een zo groot mogelijke
toegankelijkheid. De onderwerpen en projecten ontstaan uit een innerlijke motivatie, maar vanaf het begin wordt het contact
met de buitenwereld en een zo groot mogelijk publiek gezocht. ‘Begrijpt mijn tante dit ook?’ is een vraag waar op de
toneelschool misschien soms wat lacherig over wordt gedaan; voor ons is deze vraag volledig legitiem. Het antwoord hoeft
niet altijd ‘ja’ te zijn, maar het is wel degelijk een bewustzijn waar vanuit we werken. Het doel is altijd tot een min of meer
gelijkwaardige uitwisseling van gedachten met de zaal te komen. We stellen ons niet boven het publiek, we hebben alleen
een voorsprong in het denken. Toegankelijk zijn betekent ook benaderbaar zijn. Daarom zoeken we zo vaak mogelijk het
contact op met ons publiek: tijdens openbare repetities, tijdens onze nagesprekken of aan de bar. Ook in onze publiciteit
werkt deze wens door: het doel is een betrokken publiek creëren.
Signatuur
Vanuit onze lichte toon en signatuur onderzoeken we hoe we zo veel mogelijk maatschappelijke impact teweeg kunnen
brengen. We zoeken de reikwijdte van onze theatertaal op. Onze voorstellingen blijven scherp, dynamisch en breed
toegankelijk, maar door de aard van de onderwerpen wordt onze zeggingskracht vergroot. Dit is een voortzetting van een
ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet. Ook in vorm verkennen we onze grenzen. Wij willen nooit in vaste sjablonen
vervallen tijdens het maken. Daarom kiezen we de komende jaren voor een breed palet aan vormen. De documentaire
theatervorm die wij vaak gebruiken verdient het om opgerekt te worden. En ook wanneer we ervoor kiezen om meer gesloten
werelden te tonen, met consequente personages, is de onderliggende mentaliteit dezelfde. We kiezen wat voor ons concept
het beste werkt. Het doel is altijd het creëren van een zo uniek mogelijke totaal-ervaring: want wat je verrast, onthoud je.
Daar praat je over na. Daar kom je voor terug. Alle verschillende projecten die wij doen, van tourende theatervoorstellingen
tot Firma MES EXTRA’s, hebben dit doel.
Projecten
Onze projecten zijn grofweg in te delen in een aantal categorieën:
w
Elk jaar een ‘grote’ reizende theaterproductie (in kleine en middenzalen) die door Nederland rond de 40 speelbeurten
haalt. Voorbeelden hiervan zijn POZNAN en BEAT. In 2020 vervangt het niet reizende locatieproject de zaalproductie.
w
Elk jaar een kleinere productie die een kleine tournee maakt of bijvoorbeeld op festivals staat. Voorbeelden zijn RISHI en
de coproductie met Toneelgroep Maastricht.
w
Firma MES EXTRA: Naast de voortzetting van True Stories en de mogelijkheid Club Mayfair te hernemen worden onder
andere LOOP en DATE hieraan toegevoegd.
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w

Verspreid over de seizoenen maken we drie monologen (TECH 1, 2, en 3), elk door een andere MES-acteur. Door de
kleine bezetting is het flexibel in te zetten en vergroot het onze output. Uiteindelijk zullen de drie monologen ook als
trilogie worden gebracht, qua schaal vergelijkbaar met een kleinere productie.

POZNAN, een theatraal reisverslag van Scheveningen naar Poznan
Het oudste Europese langeafstandswandelpad loopt vanaf Scheveningen naar de Poolse stad Poznan: de door onszelf
uitgeroepen zusterstad van Den Haag. Beide steden lijken in veel opzichten op elkaar; allebei de voornaamste stad in de
regio, met ongeveer evenveel inwoners. Firma MES onderzoekt de overeenkomsten en verschillen en gaat in gekleurde
fleecetruien en op degelijke wandelschoenen op weg naar Poznan. Onderweg vragen onszelf af wat het betekent dat de
immigrantenstroom van Polen die zich in Nederland vestigen nog steeds groeit. Reizigersclichés en vooroordelen over Poolse
arbeiders, wodka en goedkope kleding passeren de revue, maar ook grotere thema’s zoals Europa en de betekenis van
grenzen worden belicht. We doen dit op een behapbare manier: er is die ene lange afstandsroute, dat is ons kader. De deels
documentaire vorm volgt dramaturgisch de opbouw van de hoofdstukken in een Lonely Planet reisgids. Er wordt ook een
aantal keer in Polen gespeeld. Bevindingen van de reis zijn te volgen op RTV West.
BEAT (M/V), een bodybuildshow door drie mannen en twee vrouwen (of liever door vijf mensen)
BEAT is een woordenwaterval van performers die hun gedachten afvuren op het publiek als een wall of sound. Hanna
Bervoets schrijft deze muzikale tekst die in de niche van de bodybuildwereld duikt. De verschillende regels voor mannen en
vrouwen in deze wereld zijn een interessante metafoor om het over gender te hebben. Door middel van de observaties
schetsen de acteurs de leefwereld van mensen die niet in hokjes passen en zich niet willen conformeren aan de
verwachtingspatronen die er vast zitten aan het ‘man’ danwel ‘vrouw’ zijn. Vol droge, zwarte humor bezien ze hun
seksualiteit en liefdesleven. BEAT (M/V) gaat over buiten de kaders denken. De vijf performers willen van al die labels
losbreken en werken uiteindelijk toe naar een wervelende show waarin ze hun ‘ware ik’ aan het publiek tonen. Onze
onderzoeksvraag valt samen met die van de figuren op het podium: kun je ‘mens’ zijn op het podium, in plaats van ‘man’ of
‘vrouw’? Coach: Kevin DeRandamie (beter bekend als de Hiphop- en Spoken Word-artist Blaxtar). Voor research en
randprogrammering werken we samen met de Nederlandse vestiging van The School of Life.
TECH, verbetert technologie onze levens?
TECH is een drieluik van drie monologen over de versmelting van mens en technologie, geschreven door Jibbe Willems. Wat
is de invloed van de oprukkende technologie op de menselijke ervaring, op gevoelens en herinneringen, op onze verhouding
tot elkaar? Waar eindigt de opmars van technologie richting ons lichaam? Of worden wij zelf machines? In drie monologen
verhoudt steeds een ander individu zich tot deze materie. Een vrouwelijke huishoudrobot met gewetensproblemen (TECH I).
Een bejaarde vrouw die slechts leeft in haar artificiële herinneringen (TECH II). En een ontwikkelaar van de Google Glass,
over zijn dromen en hoe hij daarin werd tegengewerkt door een maatschappij die niet vooruit durft te kijken (TECH III).
Hoewel de monologen allen op hetzelfde onderwerp reflecteren, verschillen ze sterk van stijl en gaan ze los van elkaar in
première. Bij de research betrekken we Robert Babuska, hoogleraar intelligente controle en robotica van de TU Delft. Ook
werken we samen met studenten van de opleiding theatertechniek om de nieuwste mogelijkheden toe te passen. De
monologen zullen in ieder geval te zien zijn tijdens Haags technologiefestival Border Sessions.
RISHI, een poging iets ongrijpbaars te begrijpen
Rishi Chandrikasing is 17 jaar als hij in 2013 op een perron van Station Den Haag Hollands Spoor wordt doodgeschoten door
een politieagent. De agent dacht dat hij met een vuurwapen liep, terwijl later bleek dat hij een mobiele telefoon vast had. De
agent werd vrijgesproken, hoewel hij niet volgens de richtlijnen handelde. Werd deze jongen op het beslissende moment
slachtoffer van een aantal vooroordelen op basis van huidskleur? Of was de angst van de agent reëel? En hoever rijkt dit
mechanisme in ons dagelijks leven? Schrijver Kees Roorda heeft al contact met de familie van Rishi en gaat, samen met ons,
met hen in gesprek. Ook spreken we met journalisten en woordvoerders van de politie en justitie. We proberen de
complexiteit van dit voorval en de onderliggende mechanismes bloot te leggen. We proberen, hoe moeilijk ook, de waarheid
in deze zaak te vinden. De voorstelling heeft de vorm van een journalistiek onderzoek en vindt plaats in een sobere intieme
setting. De acteurs zitten samen met de bezoekers in een kring. We onderzoeken de mogelijkheid om dit in de wachtruimte
op spoor 3 van Hollands Spoor te spelen.
Firma MES EXTRA: DATE, speeddate-avonden in theatersetting als sociaal experiment
Firma MES begeleidt een reeks speeddate-avonden die we samen met pepper.nl organiseren, de datingsite met de leukste
singles. Tussen het speeddaten door vinden er intermezzo’s plaats waarin er blinddate scènes gespeeld worden door de
acteurs. Dit zijn korte scènes speciaal geschreven door verschillende toneelschrijvers. We vinden het interessant hoe acteurs
het echte leven heel direct kunnen spiegelen in deze setting en zijn benieuwd welke wisselwerking dit oplevert met de
bezoekers. Omdat dit best een spannend evenement is zoeken we de deelnemers op wanneer ze zich los en ontspannen
voelen: we hosten deze avonden in festivalsetting, zodat er niet teveel druk op ligt.
Firma MES EXTRA: LOOP, een theatrale audiotour die je blik verandert en de stad leuker maakt
LOOP is een reeks audiotours waarbij bezoekers worden begeleid door Firma MES. Deze tours kunnen ze via hun smartphone
beluisteren, na het ontvangen van een koptelefoon en instructies. Met deze gestuurde wandelingen door parken, musea en
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andere plekken in de openbare ruimte willen we de blik van de luisteraar op haar directe omgeving veranderen. We
vertrekken hierbij vaak vanuit een wens, kans of probleem van een bestaande plek of instelling. In het Gemeentemuseum krijg
je een alternatieve tour langs een tentoonstelling in het Mondriaanjaar, bij TahS krijg je een tour door de bouwput van het
Spuiforum om deze zo tot leven te wekken. Bij het maken van deze tours trekken we samen op met een maatschappelijke
partner of culturele instellingen en helpen we hen een nieuw licht op hun projecten te schijnen.
Naast deze voorstellingen hebben we verschillende andere plannen, zoals een festivalvoorstelling in coproductie met
Toneelgroep Maastricht. In 2020 maken we een nieuwe groots opgezette locatievoorstelling, een ijkpunt waarmee we het
volgende kunstenplan afsluiten, in coproductie met HNT. Het concept hiervoor zullen we de komende jaren uitwerken. We
willen de komende periode vaker met gastacteurs werken: dit vergroot de mogelijkheden op spelgebied, biedt dramaturgische
kansen en inspireert ons om onze werkwijze te blijven bevragen. Voor een overzicht van de voorlopige planning zie de
bijlage.
Motto
In 2013-2017 onerzochten we het thema echtheid. In het nieuwe kunstenplan richten we ons op de waarheid. Ons doel is het
begrip ‘waarheid’ een nieuwe definitie te geven. In de tijd waarin we nu leven is er steeds minder geloof in de waarheid.
Onze werkelijkheid is versplinterd in duizenden verschillende beelden, en alles is een kopie of reflectie van iets dat we eerder
gezien of bedacht hebben. De waarheid is dood. Maar waar kunnen we dan nog op bouwen? Welke niet-waarheden kiezen
we? We hebben nieuwe waarheden nodig om op te bouwen. Wij denken dat het theater de plek is waar de ruimte en rust is
om hiernaar op zoek te gaan en hierbij stil te staan, om zo tot iets waardevols te komen. Ons motto is: waarheid is dood: leve
de waarheid.
2. POSITIONERING EN MAATSCHAPPELIJK BELANG
Den Haag
Firma MES manoeuvreert flexibel tussen de gevestigde en nieuwe culturele instellingen. Onze frisse onafhankelijkheid in
combinatie met onze flexibiliteit blijkt aanstekelijk en jaloersmakend. Andere grote instellingen maken graag gebruik van deze
kwaliteiten. Onze frisheid straalt op anderen af. We blijven intensief werken met theaterinstellingen, maar kijken ook over de
grenzen van theaterland en vinden andere gelijkgestemde culturele of ‘cultureel geïnteresseerde’ instellingen. Zo blijft de
samenwerking met De Grote Markt B.V. behouden en voegen we nieuwe partners toe als het Gemeentemuseum, Pepper.nl en
The School of Life. Doordat we in omvang groeien kunnen we steeds meer verbindingen in de stad aangaan, kunnen we meer
plekken van de stad aan ons publiek tonen en wordt ons maatschappelijk belang steeds groter.
Het Nationale Theater
Het NT, TahS en de Koninklijke Schouwburg (KS) hebben het voornemen uitgesproken te fuseren tot Het Nationale Theater
(HNT). Een plan dat tot een mooie samenballing van organisaties kan leiden die elkaar nog meer versterken. Wij behouden
onze onafhankelijke positie en gaan niet op in HNT. Wel is het voor ons vanzelfsprekend de reeds ingezette samenwerkingen
met de verschillende takken van HNT hernieuwd voort te zetten. Met onze herkenbare eigen stijl en visie voelen wij ons,
flexibel overal opduikend, prima thuis náást HNT. Wij blijven huisgezelschap van TahS. Wij richten ons de komende jaren
niet op de grote zaal, dus staan we dichter bij TahS dan bij de KS. De eerder beschreven band willen we alleen maar
intensiveren. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om mensen te betrekken bij onze voorstellingen en het theater. De
komende jaren vergroten we onze zichtbaarheid in TahS o.a. met de eerste editie van Firma MES EXTRA: LOOP.
De samenwerking met het voormalig NT groeit door zoals hij de afgelopen jaren is ingezet. We helpen elkaar: wij zijn een
frisse en jonge inspiratiebron voor binnen de NT-gelederen. Omgekeerd ondersteunt het NT ons structureel op facilitair en
dramaturgisch gebied. Met een kleine impact op hun organisatie kunnen zij ons een grote verlichting op onze begroting
geven. Daarnaast zijn er, vanwege gedeelde fascinaties, een aantal kennismakingen met regisseur en schrijver Eric de Vroedt
(vanaf 2016 betrokken bij HNT) opgezet. Onder die fascinaties vallen o.a. nieuw repertoire, jonge schrijvers en het verder
ontwikkelen van immersive theatre. Hij zal een coachende rol spelen bij Simonis en Talamini en begin 2017 werken we
gedurende een week samen aan de theatertekst Wasted van Kate Tempest, een undergroundsucces uit Londen. Ook is hij als
coach betrokken bij RISHI. In 2020 realiseren we met HNT, na Simonis en Talamini, een tweede grote coproductie op locatie.
Nederland
De laatste jaren doet zich een zorgwekkende trend voor: steeds meer kleine theaters sluiten hun deuren en daarbij is er voor
de kleine theaters die overblijven steeds minder ruimte voor het programmeren van kwetsbaar aanbod. Toch denken wij dat
we -tegen de trend in- ook in het nieuwe kunstenplan een aanzienlijke groei in speelbeurten kunnen realiseren, omdat ons
aantal speelplekken de afgelopen jaren steeds is toegenomen. Dit hebben we kunnen bereiken doordat we vanaf het begin
gezocht hebben naar een breed scala aan speelplekken, dus niet alleen de usual suspects in de grote steden. Daarnaast
hebben we vanaf het begin geïnvesteerd in lange termijn relaties met theaters en programmeurs. Zij zien een bevestiging van
hun keuze in onze groeiende zaalbezettingen. Daardoor zijn wij binnen de categorie ‘kwetsbaar aanbod’ nog relatief
weerbaar. Wij kunnen op vrij veel plekken spelen omdat onze voorstellingen toegankelijk zijn. We zijn ons ervan bewust dat
niet elk gezelschap zulk toegankelijk werk maakt en dat het voor die groepen steeds moeilijker zal worden om speelplekken
te vinden, terwijl zij ook essentieel zijn voor een vruchtbaar en inspirerend theaterklimaat.
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Concreet willen we een vergelijkbare stijging in speelbeurten per productie doormaken als in de afgelopen vier jaar: van 20 in
2013, via 30+ nu, naar 40+ in 2020. Dit zal gebeuren door het bereiken van nieuwe speelplekken en door het vergroten van
het aantal speelbeurten in theaters waarmee we een goede band hebben. Voorbeelden hiervan zijn Theater Dakota in Escamp
en De Verkadefabriek in Den Bosch waar we altijd één keer per tournee speelden: we groeiden elk jaar in bezoekersaantal tot
we bij TROEP uitverkocht waren. Nu wordt BOT twee avonden achter elkaar geprogrammeerd. Voor de verkoop van onze
tourende producties blijven we samenwerken met AT Next.
Incidenteel gaan we, naast HNT, ook met andere gezelschappen met landelijke uitstraling samenwerken. Zo maken we in
2018 met onze zo-goed-als-generatiegenoten van Toneelgroep Maastricht (TgM) een festivalvoorstelling. TgM heeft onder de
nieuwe artistieke leiding een spannende nieuwe weg ingeslagen waar wij veel overeenkomsten in zien. Wij herkennen ons in
hun energieke stijl, het werken met nieuw Nederlands repertoire en in het toegankelijk willen voor een breed publiek.
Daarnaast denken we dat hun muziektheater-specialisatie en hun grote netwerk in België een nieuwe dimensie aan Firma
MES kan geven. Zo helpt TgM ons letterlijk en figuurlijk grenzen over.
Een ambitie die al langer sluimert, maar waar we nu alleen incidenteel in kunnen investeren, is om locatieprojecten en
EXTRA’s meer het land in te krijgen. Al dat moois wat nu vaak alleen in Den Haag is te zien, verdient een groter bereik. Onze
organisatie en geldgebrek staan dat nu niet toe. Hier kunnen we onze vriendschapstheaters goed voor gebruiken. Voorbeelden
die nu al zijn ingezet zijn onze deelname aan Na mij de Zondvloed in de Stadsschouwburg Utrecht.
3. PUBLIEK
Een specifieke kracht van ons is dat we de taal van het jonge publiek spreken dat zo belangrijk is voor de toekomst van het
theater. Wij doen er alles aan ons merk zo veel mogelijk bekendheid te geven onder deze doelgroep. Er is een wereld te
winnen aan cultureel geïnteresseerde jongeren die wel naar films en festivals gaan maar niet naar theater. Door deze groep
effectief binnen te halen zorgen wij voor een diverser theaterpubliek. Ook mensen die normaal alleen naar cabaret of
musicals gaan, voelen zich door onze onderwerpen en publiciteit genoeg aangesproken om ook naar toneel te gaan. Als ze
eenmaal in de zaal zitten blijkt dat modern teksttoneel in onze vorm ook spannend en inspirerend kan zijn. Daarnaast vinden
liefhebbers van beeldende kunst die normaal alleen naar exposities gaan bij ons een eigentijdse theatervorm die bij hen past.
Dat mensen voor ons terugkomen is duidelijk te zien in de groeiende bezoekersaantallen in de theaters waar we vaker spelen.
Wij zijn zo een belangrijke schakel in het vergroten van de (te kleine) groep toneelbezoekers. Wij zijn graag
imagoverbeteraars van theater.
Doelgroep
We blijven ons de komende jaren primair richten op een cultureel geïnteresseerde doelgroep van 15-40 jaar. We sluiten
andere groepen uiteraard niet uit: we profileren ons als ‘jong’ gezelschap, maar dit spreekt ook ouder publiek aan dat jong van
geest is. Per productie spreken we bovendien specifieke doelgroepen aan, zoals een wandelaarsvereniging bij POZNAN of de
TU Delft bij TECH.
We beseffen dat er in de samenstelling van de Haagse bevolking ook een grote groep is die wij niet bereiken. Binnen de
doelgroep waar wij ons op richten is echter al een enorme groep potentiële theaterbezoekers te veroveren en bij deze groep is
de kans bovendien groter dat ze blijvende aansluiting bij ons vinden. Natuurlijk bekijken we wel altijd of er vanuit de inhoud
van projecten incidenteel mogelijkheden zijn om deze doelgroep uit te breiden naar meer andere groepen binnen de Haagse
bevolking. Zo zien we de kans om bij RISHI bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond te bereiken om zo ook
tot een nieuwe uitwisseling te komen. Zoals gezegd vertrekken we hierbij telkens vanuit de inhoud van een project.
Marketing
Onze kernwaarden:
w
Het doel is een betrokken publiek creëren: door benaderbaar te zijn verleiden we mensen tot interactie. Een voorbeeld
zijn de informele nagesprekken in de zaal die wij standaard houden, die als doel hebben ons publiek te leren kennen.
Dit werkt door in de manier waarop mensen reageren, retweeten en elkaar taggen op onze social media.
w
Onze campagnes zijn fris, prikkelend en helder, met Firma MES als herkenbare afzender.
w
We vragen ons altijd af: hoe kunnen we het merk Firma MES versterken?
w
Unique selling point van theater is wat ons betreft: het bestaat alleen in het hier en nu, daarom moet de ervaring zo
bijzonder mogelijk worden gemaakt.
We bedenken rond producties een marketingcampagne samen met de succesvolle Haagse ontwerpers van Studio Vruchtvlees
en marketeer Dieke van der Spek. Startpunt is altijd een goed haakje; datgene waarop iemand direct aanhaakt als hij iets over
de voorstelling hoort. Landelijk wordt een basiscampagne verspreid, met prikkelende posters, flyers en online materiaal. We
spelen live previews om de buzz op te wekken. Daarnaast organiseren we ludieke, onderscheidende activiteiten binnen de
campagne die opvallen bij onze doelgroep. Bij POZNAN valt bijvoorbeeld te denken aan de mogelijkheid om een stuk met
ons mee te wandelen op de Europese lange-afstandsroute en een verslag van onze reis op RTV West.
Een andere succesvolle formule om onze doelgroep te bereiken is via Firma MES EXTRA. Hiermee maken we onze doelgroep
nieuwsgierig om ze vervolgens te verleiden ook een voorstelling te bezoeken. Na DATE delen we bijvoorbeeld aan alle
deelnemers pakketje uit waarop staat Zin in een vervolgdate? Wij tippen dit. In de envelop zitten flyers van de leukste
restaurants en hotels in een stad en een uitnodiging voor onze nieuwe voorstelling.
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2017-2020
We willen meer publiek. Daarvoor is een groter marketingbudget noodzakelijk. De marketing verdient meer continuïteit.
Onze nieuwe allround kantoormedewerker zorgt dat er met de juiste regelmaat iets nieuws te lezen en te ontdekken valt op
onze site en social media. Deze persoon zal freelance hoofd marketing Dieke van der Spek ondersteunen. Ook kan deze
persoon stappen zetten in relatiebeheer. Ons publiek wordt gerichter benaderd, bijvoorbeeld als ze in een bepaalde stad een
voorstelling hebben bezocht en wij die stad weer bezoeken.
Social media
In verhouding met grote gezelschappen doen we het online ontzettend goed, mede omdat we social media zelf iedere dag
gebruiken en het als een vanzelfsprekende manier van communiceren beschouwen. Zo hebben we bijvoorbeeld een trouwe
fanbase op Twitter opgebouwd die de voorstellingen met plezier bezoeken en optreden als ambassadeurs van het gezelschap.
Toch pakken we het anders aan vanaf 2017. Als we goed kijken zien we dat social media een nieuwe, andere vorm hebben
aangenomen. Waar Facebook eerst vooral gebruikt werd als platform om dagelijkse bezigheden te delen, zien we dat mensen
van onze generatie (eind twintig) social media vaker werkgerelateerd en puur als netwerktool zijn gaan gebruiken. De iets te
persoonlijke foto’s werden een tijdje geleden verwijderd en via de werkupdates van onze vrienden scrollen we nu vooral snel
langs de kattenfoto’s van de vriendinnen van onze tantes. Want deze vrouwen van rond de vijftig - voor een belangrijk
gedeelte ons publiek- delen dit soort persoonlijkheden nog wél. Zij gebruiken Facebook nu zoals twintigers het een aantal jaar
geleden gebruikten. Dat is een belangrijke verschuiving waar op ingespeeld moet worden. De early adopters lijken een beetje
moe van alle online aandacht. Deze groep wil snel geïnspireerd raken. Beeld en korte video’s zijn belangrijk. Wij geloven dat
daar de toekomst ligt, ook gezien het feit dat in Nederland Instagram steeds groter wordt en Facebook langzaam terugloopt.
Dus: we zetten social media nog steeds zo in als we deden, we delen alle informatie die je nodig hebt, we zijn persoonlijk en
verbindend en mensen hebben het gevoel dat ze ons kennen. Maar bovenal inspireren we met mooi, opvallend beeld en
beginnen als eerste gezelschap met het structureel delen van vlogs en korte inspiratie-video’s zonder tekst. En we beginnen
vanaf 2017 een Firma MES-podcast, met verdere verdieping van de thema’s die je in de voorstelling ziet.
Educatie
We richten ons in 2017-2020 op:
Onze educatie-activiteiten uitbreiden door het aanstellen van een educatiemedewerker op projectbasis
Deze educatiemedewerker hebben we gevonden in Annelies Hoeneveld, die stage liep bij TROEP. Zowel in Den Haag als op
andere speelplekken zal ze aan lokale scholen en jeugdtheaterscholen een pakket van workshops en randprogrammering bij
de voorstellingen aanbieden. Na vier landelijke tournees hebben we een beter beeld gekregen van de theaters en steden
waarbij het contact met scholen succesvol verloopt en plekken waar het meer inspanning vergt. Annelies kan die extra
inspanning doen en zo ons landelijk netwerk vergroten. We hebben zoals eerder genoemd met verschillende instellingen al
lange termijn-afspraken. In Den Haag hebben we bovendien veel aan de steun van de educatieafdeling van HNT die onze
voorstellingen en workshops ook aan scholen zal aanbieden.
Een persoonlijke benadering van leerlingen
De workshops worden nog steeds door minimaal één lid van de artistieke kern gegeven. Zo wordt de drempel van leerling
naar acteur/maker op een prettige manier verlaagd. De workshops gaan dieper in op het thema van een voorstelling en geven
een breder kader bij het kijken. Naast de bovenbouw van HAVO en VWO gaan we ons nu ook richten op de bovenbouw van
het VMBO. Deze doelgroep vereist een andere aanpak dan de HAVO/VWO leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat onze
thematieken ook bij deze doelgroep aansluiten en dat wij ze kunnen enthousiasmeren.
Een percentage van 10% van ons publiek is leerling
Waar de afgelopen jaren nog 5% van ons publiek leerling was willen we nu toe naar 10%. De afgelopen twee jaar bleek het
lastig, omdat er een overaanbod was ten gevolge van de verplichting die veel culturele instellingen hadden om
educatieactiviteiten aan te bieden. Er lijkt een sectorbreed besef te ontstaan dat sommige instellingen hier beter in zijn dan
andere en dat de verantwoordelijkheid dus ook sectorbreed gedragen moet worden. Toch denken we dat wij door ons nieuwe
beleid deze groei kunnen waarmaken.
Zo veel mogelijk bezoek van reguliere voorstellingen
Wij zetten niet in op schoolvoorstellingen. Als dit een sterke voorkeur van de afnemer heeft doen we het, maar wijzelf zien
meer in leerlingen die een reguliere voorstelling bezoeken. Het is een veel authentiekere ervaring voor leerlingen als ze ’s
avonds naar het theater gaan, tussen het gewone publiek. Er is automatisch een betere concentratie en zo ook meer kans dat
de leerlingen enthousiast raken over theater. Bovendien lift het reguliere publiek dan ook mee op de directe reacties van de
leerlingen.
4. ORGANISATORISCHE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Ondernemen
Ondernemen is meer dan alleen kosten besparen, het is ook werken aan de kwaliteit van de organisatie en een goede
organisatie van bedrijfsprocessen. Iets waar Firma MES de afgelopen vier jaar in heeft geïnvesteerd. Ondernemen betekent
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voor ons innoveren, vooruitkijken, andere partijen betrekken bij de ontwikkeling of realisatie van ideeën en het continu ter
discussie durven stellen van de eigen visie.
Nieuwe doelen
De afgelopen jaren bereikten we grens van onze capaciteit. We willen en kunnen meer dan waar we nu tijd voor hebben. Om
ons potentieel verder te realiseren veranderen we ons beleid. Dit zijn de eisen die we minimaal aan onszelf stellen:
Firma MES in 2015

Firma MES in 2020

w een publieksbereik van 4000 per jaar
w waarvan 2300 uit Den Haag
w verdeeld over 60 contactmomenten met het publiek
w bij de tours van grotere producties 33 speelbeurten
w een gemiddeld publieksaantal van 95 per speelbeurt
w 5% van ons totale bezoekersaantal is leerling

w een publieksbereik van 6500 per jaar
w waarvan 3500 uit Den Haag
w verdeeld over 80 contactmomenten met het publiek
w bij de tours van grotere producties 42 speelbeurten
w een gemiddeld publieksaantal van 110 per speelbeurt
w 10% van ons totale bezoekersaantal is leerling
w waar mogelijk speelbeurten buiten Nederland

We hebben meer ruimte nodig voor het leveren van artistieke en creatieve output. Het is in de huidige constructie
bijvoorbeeld vaak niet mogelijk om producties langer te laten spelen of bij succes te hernemen: wij hebben simpelweg te veel
organisatorisch en productioneel werk te doen. Dit is zonde, aangezien de mogelijkheden er wel degelijk zijn: zowel Trippers
als Club Mayfair waren bijna alle keren uitverkocht en er waren zelfs wachtlijsten. Ze hadden beiden nog langer door kunnen
spelen en zouden nog steeds kunnen worden hernomen. Langer spelen kan onze kosten reduceren en de inkomsten
verhogen. Het artistieke team krijgt dan ook meer tijd om nieuwe concepten richting het bedrijfsleven te ontwikkelen.
Om dit te bereiken zou de artistieke kern fulltime in dienst kunnen gaan in plaats van 9 maanden zoals nu. Wij vinden het
echter belangrijk om een aantal maanden per jaar buiten Firma MES actief te zijn. Op deze manier brengen de individuele
leden steeds nieuwe inspiratie het collectief binnen en voorkomen we een naar binnen gerichte blik. Bovendien zijn er
bepaalde taken die efficiënter en met meer voldoening door een andere kracht uitgevoerd kunnen worden.
We nemen daarom een allround kantoormedewerker aan die ons veel niet-artistiek werk uit handen neemt:
w Continuïteit in het uitvoeren van het publiciteitsplan;
w Ondersteuning van dagelijkse productionele zaken;
w Communicatie met theaters en andere samenwerkingspartners.
Door deze verschillende taken door één persoon te laten uitvoeren wordt deze persoon echt een gezicht van Firma MES en
worden we geen log instituut. Voor de grotere projecten zal op projectbasis nog steeds gewerkt worden met ervaren
freelancers op het gebied van publiciteit en productie. We denken ook na over de inzet van gastacteurs om producties op het
repertoire te houden: zo zou Club Mayfair bijvoorbeeld op het programma kunnen blijven als we een aantal rollen overdragen
aan stagiaires van de toneelschool. De Firma MES-signatuur blijft in dit geval behouden omdat het concept en de toon al is
ontwikkeld door de artistieke kern.
Evenwichtige financieringsmix met ruimte voor experiment
De komende jaren is het van belang om eigen reserve op te bouwen, de liquiditeit te verbeteren en zo eventuele tegenvallers
op te vangen. Het is voor ons belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen fondsen, bedrijven en particulieren. Daarom
zijn we in 2015 gestart met een nieuwe strategie waarbij we vanuit onze kernwaardes en merkwaarde nieuwe partners
benaderen. Bij deze strategie hoort ook een wensenlijst van bedrijven die we vanuit een gedeelde kernwaarde benaderen. In
het geval van Firma MES zijn dit niet de grote commerciële bedrijven, maar de kleinere start-ups waarvan we denken dat ze
een gelijk publiek trekken en gemeenschappelijke doelen hebben.
Bij onze evenementen op locatie hanteren we hogere toegangstarieven. Enerzijds omdat het grotendeels om niet regulier
theaterpubliek gaat, dat bereid is een hoger tarief te betalen. Anderzijds omdat het vaak om exclusieve locaties gaat.
Daarnaast liggen bij locatievoorstellingen de kosten hoger. Als de proef met dynamic pricing bij Simonis en Talamini in 2016
goed uitpakt, zullen we hier bij de locatievoorstelling in 2020 weer mee werken, met als doel het aantal bezoekers en de
recette te maximaliseren.
Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit
Stichting Theatergroep MES heeft volgens de code Cultural Governance een bestuur+directie model. Er is een duidelijke
profielschets van de directie en er vinden jaarlijkse functioneringsgesprekken plaats met alle directieleden. Jaarplannen,
jaarbegrotingen en projectbegrotingen worden door de directie voorbereid en aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Binnen de beheersing van de begroting is er sprake van een beperkte volmacht binnen het door het bestuur vastgelegde
beleidsplan en begroting. Het bestuur toetst haar eigen verantwoordelijkheid in tussentijdse evaluaties en bij
bestuursvergaderingen worden de agenda suggesties uit de Code nagevolgd.
Wij beschouwen de Code Culturele Diversiteit niet als ons belangrijkste doel, maar diversiteit is voor ons een natuurlijk
gevolg van onze open nieuwsgierige blik. Bovendien proberen we per project een zo breed mogelijk publiek aan te spreken,
vertrekkend vanuit de inhoud. Zie hiervoor ook ‘Doelgroep’ in het hoofdstuk ‘Publiek’.
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1.4 BEDRIJFSVOERING
Organogram

Teken het organogram van uw instelling (of voeg dit apart bij). Geef hierin ook het aantal FTE per
organisatieonderdeel op (zie toelichting).

Bestuur

Directie
Artistieke kern
0,8 FTE

Artistieke
uitvoerders
2,4 FTE

Extra acteurs
op projectbasis

Zakelijke leiding
0,6 FTE

Bureaumanage
ment
(ondersteuning
artistieke en
zakelijke kern)
0,6 FTE

Creatief team
op projectbasis

Productie &
Marketing &
techniek
op projectbasis

Toelichting bij de organisatiestructuur
• Waar is de zakelijke leiding in uw instelling belegd?
Bij de zakelijk leider
• Waar is de artistieke leiding in uw instelling belegd?
Bij de artistieke kern
• Hoe vaak vergadert het bestuur / Raad van Toezicht?
Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar
• Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij bestuur / Raad van Toezicht?
De directie (bestaande uit de artistieke kern en de zakelijke leiding) legt per kalenderjaar en/of per project
beleidsplannen met bijbehorende begrotingen ter beoordeling/goedkeuring voor aan het bestuur. Het bestuur
geeft vervolgens aan de directie het mandaat om binnen gestelde kaders m.b.t. beleid en financiën te
handelen. Tussentijds en na afloop wordt door de directie verantwoording afgelegd aan het bestuur middels
mondelinge en schriftelijke rapportages. De directie is tijdens (een deel van) bestuursvergaderingen
vertegenwoordigd door minimaal de zakelijk leider en één van de leden van de artistieke kern.
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Personeel

FTE in 2014
realisatie

aantal
personen
(in 2014)

FTE in 2017

aantal uren van een volledige werkweek: 38
Totaal aantal FTE:
3,9
5,15
waarvan met vast contract
3,4
5
3,8
waarvan met tijdelijk contract
0
0
0,6
waarvan inhuur
*
*
*
Aantal stagiaires
0,25
1
0,5
Aantal vrijwilligers
0,25
5
0,25
*) Per productie worden ondersteunend personeel en evt. extra acteurs ingehuurd op basis van freelanceen/of tijdelijke contracten.
Risico’s
• Welke (bedrijfs)risico’s loopt uw instelling? (specificeren)
- tegenvallende publieksinkomsten
- tegenvallende sponsorinkomsten
- eindigende partnerschappen
- verlofuren
- ARBO maatregelen
• Welke maatregelen treft u/ heeft u getroffen om deze risico’s te beperken?
- strikte budgetbewaking door de zakelijke leiding op basis van door bestuur geaccordeerde begroting
- het verder uitbreiden van eigen vermogen, waardoor eventuele tegenvallers zelf opgevangen kunnen
worden.
- flexibele voorstellingsbegrotingen met een kleine vaste kern en daaromheen een schil van terugkerende
projectmedewerkers.
- gebruikelijke verzekeringen, waaronder WA-verzekering
- blijvende voorzichtigheid bij het incalculeren van de eigen publieksinkomsten
- kostenbesparing door gebruik faciliteiten van het Nationale Theater en de Grote Markt

Investeringen
• Welke investeringen staan er in de periode 2017-2020 gepland?
- technische middelen (theaterapparatuur voor LOOP en True Stories)
- kantoormeubilair en kantoor ICT
• Hoe gaat u deze investeringen financieren?
- uit eigen inkomsten en sponsorinkomsten
- door aanvragen van investeringsbijdragen bij fondsen
- uit reguliere middelen van de stichting
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2.1 MEERJARENBEGROTING 2017-2020
BATEN
A
A.1

A.2

A.3

A.4
A.5

B
B.1.1
B.1.2
B.2
B.3.1
B.3.2

B.4.

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten (specificatie):
-kaartverkoop, uitkopen, partage etc.
in:
-Den Haag
-de rest van Nederland
- Buitenland
-educatie
- opdrachten van derden
Sponsorinkomsten
- algemeen (facilitair van onze
partners)
- projectgebonden
Overige directe opbrengsten
(specificatie):
Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten (specificatie):
Bijdragen uit private middelen
(specificatie):
-particulieren (incl.
vriendenstichtingen)
-private fondsen
-goede doelenloterijen
SUBTOTAAL SUBSIDIES
Meerjarige subsidie ministerie OCW
Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
Meerjarige subsidie provincie
Meerjarige subsidie gemeente Den
Haag
Overige subsidies gemeente Den
Haag (specificatie naar dienst en
doel)
Overige subsidies en bijdragen uit
publieke middelen
Som der baten (A+B)

Begroting
2017
108.289
107.789

Begroting
2018
103.527
103.027

Realisatie
2014
67.351
54.601

Prognose
2015
71.500
65.500

37.861,5
40.177,5
1.750
3.000
5.000

35.906
39.121

22.529

41.000

3.000
5.000

1.597
3.000

1.000
3.500

20.000

20.000

27.475

21.000

500

500

12.750

5.000

500

500
12.750

5.000

172.700

182.123

152.700

153.523

20.000

28.600

240.051

253.623

260.000

260.000

85.000

85.000

175.000

175.000

368.289

363.527
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LASTEN
C
C.1

C.2

D
D.1

D.2

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel (specificatie):
1.1. zakelijke en artistieke leiding
1.2. kantoormedewerker
(communicatie en productie)
Beheerlasten materieel (specificatie):
2.1 huisvesting
2.2. afschrijvingen
2.3 overige kosten
2.3.1. reiskosten woon-werk
2.3.2.kantoorbenodigdheden
2.3.3. financiële administratie
2.3.4. accountant
2.3.5. verzekeringen en contributies
2.3.6. telefoonkosten
2.3.7. portikosten
2.3.8. representatiekosten
2.3.9. licenties en abonnementen
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel
(specificatie):
1.1. zakelijke leiding
1.2. artistieke uitvoerder (regie)
1.3. artistieke uitvoerder (acteur)
1.4. artistieke uitvoerder (acteur)
1.5. artistieke uitvoerder (acteur)
1.6. educatie medewerker
1.7. honoraria uit diverse projecten
Activiteitenlasten materieel
(specificatie):
2.1 Communicatie
2.1.1 Projectcommunicatie
2.1.2 Vormgeving
2.1.3 Drukwerk
2.1.4 Verspreiding
2.1.5 Advertenties
2.1.6 Registratie (foto en video)
2.2 Activiteitenlasten voorstelling
2.2.1 decor/kostuums/rekwisieten
2.2.2 techniek
2.2.3 transport- reis en verblijf- sejour
Som der lasten (C+D)
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
SALDO rentebaten en - lasten
SALDO buitengewone baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

Begroting
2017
72.260

Begroting
2018
74.572

Realisatie
2014
149.283

Prognose
2015
37.650

39.760
17.000

33.000
21.572

Totaal
101.466

23.000

2.500
1.000

3.500
1.000

1.000
1.000
3.000
2.500
1.000
1.000
500
1.000
1.000

1.000
2.000
3.000
2.500
2.000
2.000
500
1.500
1.000

1.950
534
Overige
kosten
totaal
45.333

1.950
500
Overige
kosten
totaal
12.200

292.600

283.792

89.896

207.250

10.000
35.200
35.200
35.200
35.200
3.000
71.600

11.500
35.718
35.718
35.718
35.718
4.000
74.400

12.783
27.650

31.750
31.750
31.750
31.750
6.000
22.400

6.200
3.500
2.750
2.250
1.500
3.500

5.500
5.000
1.500
2.500
1.500
2.000

5.165
867
1.594
820
1.650

4.500
3.000
1.500
2.000
1.000
2.000

16.500
10.000
21.000

14.000
10.200
20.500

6.026
9.037
23.662
642

6.850
11.000
20.000

364.860
3.429
-20

358.544
4.983
-20

239.283
872
-18

244.900
8.723
-20

3.409

4.963

854

8.703
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Resumé personeelskosten 2017
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)
-waarvan op vast contract
-waarvan op tijdelijk contract
-waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)

282.160
190.560
17.000
74.600

Resumé personeelskosten 2018
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)
-waarvan op vast contract
-waarvan op tijdelijk contract
-waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)

294.844
194.869
21.575
78.400

TOELICHTING OP DE BEGROTING
Voor het aankomende kunstenplan vragen we een hoger structureel bedrag aan bij de Gemeente Den Haag. Dit
geld willen we besteden aan de uitbreiding van ons collectief met een allround kantoor medewerker, gastacteurs
waardoor we succes reprises langer door kunnen spelen, een gepaste projectfee voor onze vaste freelancers en
een hoger publiciteitsbudget.
We verwachten met deze stijging en de daarmee beoogde veranderingen in de bedrijfsvoering, onze
aanwezigheid in de stad Den Haag te kunnen vergroten. Door meer voorstellingen te maken, kunnen we een
grotere impact maken en de groei in de stad Den Haag doorzetten. En door meer geld uit te geven aan de
marketing en communicatie bij de diverse projecten tevens meer publiek bereiken in het land. We blijven echter
een flexibel gezelschap met een bescheiden backoffice en goede partnerschappen ter aanvulling.
We hebben de begroting voor 2017 en 2018 ingevuld omdat deze twee jaren op de volgende punten van elkaar
verschillen:
w In 2017 (en 2019) is de artistieke kern 10 maanden in dienst, in 2018 (en 2020) 9 maanden
w In 2018 en (2020) is er een coproductie waardoor de kosten op een aantal punten lager zijn (zie toelichting).
Een deel van de inkomsten komt hierdoor ook op rekening van de coproducent waardoor de inkomsten iets
lager begroot zijn.
De jaren 2019 en 2020 volgen dezelfde cyclus.
A OPBRENGSTEN
A.1.

Publieksinkomsten
De publieksinkomsten zijn per jaar opgebouwd uit drie verschillende projecten. Een kleinere
productie, de ‘grotere’ reizende theaterproductie en minimaal een Firma MES EXTRA.
Bij de reguliere voorstellingen wordt uitgegaan van een gemiddelde kaartprijs van €15,- bruto per
kaartje. In Theater aan het Spui en menig ander theater wordt een tarief van €17,- voor een normaal
kaartje gerekend, maar omdat de doelgroep van Firma MES vaak beschikking heeft over CJP of
andersoortige kortingskaarten gaat de stichting uit van een lager bruto bedrag.
Een deel van onze voorstellingen wordt verkocht door AT Next met ofwel een garantiebedrag of een
uitkoopsom. De gemiddelde uitkoopsom is begroot op €1.250,- netto per voorstelling.
De verdeling van de inkomsten over Den Haag en de rest van het land zijn gebaseerd op de
bezoekersramingen zoals opgenomen in de tabellen.

A.1.

Educatie opbrengsten
Firma MES wil haar educatieve activiteiten uitbreiden. Niet alleen tot een aandeel van 10%
scholieren in het totale publiek, maar ook in het aantal workshops en langlopende trajecten.

A.1.

Opdrachten van derden
Dit zijn opdrachten die niet vanuit de artistieke kern van Firma MES ontstaan, maar wel bij Firma
MES als gezelschap passen.
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A.2.

Algemene sponsorinkomsten
Dit is de kapitalisering van de facilitaire ondersteuning van Het Nationale Theater.

A.5.

Indirecte opbrengsten
Firma MES is een vriendenclub gestart. Omdat dit niet uit financiële redenen gestart is, maar om op
een andere wijze in contact te blijven met de vrienden als ambassadeurs, zijn de inkomsten
behoudend begroot.

B BIJDRAGEN
B.1.2.

Fonds Podiumkunsten
Er wordt een aanvraag ingediend voor meerjarige productiesubsidie bij het Fonds Podiumkunsten.

B.3.1.

Meerjarige subsidie van de Gemeente Den Haag
Aangevraagd bedrag voor 2017-2020

C BEHEERSLASTEN PERSONEEL
C.1.1.

Zakelijk leiding en artistieke leiding
Bij deze post is uitgegaan van een gemiddelde van 0,5 fte voor het volledige jaar voor de zakelijke
leiding. Deze functie wordt vervuld door Ulrike Söbbeke.
De artistieke kern is voor 0,5 fte voor het volledige jaar in de beheerslasten opgenomen.

C.1.2.

Allround kantoormedewerker
De beoogde groei wordt onder meer mogelijk gemaakt door het aannemen van een allround
kantoormedewerker die zowel communicatieve, administratieve als productionele taken krijgt.

C BEHEERSLASTEN MATERIEEL
De beheerslasten zullen niet significant stijgen t.o.v. de prognose 2015
C.2.2.1

Huisvesting
De stichting zal geen geld uitgeven aan huisvesting, vanwege de samenwerking met de Grote Markt
BV. (Zie inhoudelijk plan) Het bedrag dat hierbij is opgenomen is voor de opslag van decor etc.

D ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
D.1.1.

Zakelijke leiding
De zakelijke leiding is voor 0,2 fte betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten.

D.1.2

Artistieke uitvoerder/regie
De loonkosten zijn gebaseerd op wisselend 10 en 9 maanden fulltime dienstverband per jaar.
Deze functie wordt vervuld door Thomas Schoots.

D.1.3
I

Artistieke uitvoerder/spel
dem aan D.1.2. Deze functie wordt vervuld door Daan van Dijsseldonk.

D.1.4.

Artistieke uitvoerder/spel
Idem aan D.1.2. Deze functie wordt vervuld door Roos Eijmers.

D.1.5

Artistieke uitvoerder/spel
Idem aan D.1.2. Deze functie wordt vervuld door Lindertje Mans.

D.1.6.

Educatie medewerker
Een deel van de educatieve werkzaamheden wordt door de allround kantoormedewerker
afgehandeld. Maar bij de landelijke tour wordt extra ingezet op educatie.
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D.1.7

Honoraria uit projecten
Dit betreffen de honoraria van vormgevers (decor, kostuum, licht etc.), technici, productieleider en
extra acteur(s).

D ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
D.2.1.1
t/m
D.2.1.5.

Verzamelde communicatie kosten
De vormgevings- en marketingkosten zijn hoger begroot dan de huidige cultuurplanperiode,
omdat we hierdoor onze zichtbaarheid en bezoekersaantallen willen vergroten.

D.2.2.1.

Decor en kostuums
In 2018 (en 2020) zijn de kosten lager doordat een deel als PM kosten voor onze coproducenten zijn
opgenomen.

D.2.2.2

Techniek
De kosten van de techniek blijven laag vanwege de facilitaire ondersteuning van het Nationale
Theater.

D.2.2.3

Transport/reis- en verblijf/sejours
Omdat we meer voorstellingen en activiteiten spelen in de stad Den Haag blijft deze post ondanks de
groei ongeveer gelijk aan het huidige niveau.

EXPLOITATIERESULTAAT
Het exploitatieresultaat willen we per jaar op een klein positief saldo uit laten komen om zo tot een gezond eigen
vermogen te komen dat passend is bij de omvang van Firma MES, ter verbetering van de liquiditeit en om
eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen.
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2.2 BALANS 2013-2014
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totale vlottende activa
TOTALE ACTIVA

2013

2014

1130

1670

1130

1670

9190

11294

8754
19074

4814
17778

20204

19448

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve(s) –
gespecificeerd
Voorzieningen
Totaal eigen vermogen

2013
8011

2014
8865

8011

8865

Totale langlopende schulden
Totale kortlopende schulden

11063

8913

TOTALE PASSIVA

19074

17778

Aankoopfonds (musea)
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3 KWANTITATIEVE GEGEVENS
PRODUCTIES / CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie)
REALISATIES EN PROGNOSES

Eenheid

Realisatie 2013 Realisatie 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Producties
nieuwe producties

aantal

3

2

1

1

producties in reprise

aantal

1

3

3

2

Concerten / voorstellingen

aantal

25

21

23

34

Previews / extra activiteiten

aantal

3

23

3

n.t.b.

Bezoekers totaal in Den Haag

aantal

1.406

2.072

1.839

2.320

waarvan betalende bezoekers

aantal

1.176

1.772

1.559

2.000

waarvan niet-betalende bezoekers.

aantal

219

300

260

300

waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'

aantal

11

0

20

20

Concerten / voorstellingen in Den Haag

Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland
Concerten / voorstellingen

aantal

15

26

28

24

Bezoekers

aantal

782

1.522

1.761

1.755

Concerten / voorstellingen

aantal

0

0

0

0

Bezoekers

aantal

0

0

0

0

Totaal aantal concerten / voorstellingen

aantal

40

47

51

58

Totaal aantal bezoekers

aantal

2.188

3.594

3.600

4.075

Concerten /voorstellingen buiten Nederland

TOTALEN

RAMINGEN

Eenheid

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Producties
nieuwe producties

aantal

4

4

3

1

producties in reprise

aantal

1

2

3

2

Concerten / voorstellingen

aantal

37

32

38

40

Previews / extra activiteiten

aantal

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Bezoekers totaal in Den Haag

aantal

2.790

2.970

3.225

3.500

waarvan betalende bezoekers

aantal

2.490

2.650

2.900

3.150

waarvan niet-betalende bezoekers.

aantal

300

300

300

300

waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'

aantal

20

20

25

50

Concerten / voorstellingen in Den Haag

Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland
Concerten / voorstellingen

aantal

31

30

34

38

Bezoekers

aantal

2.586

2.858

2.900

2.900
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Concerten /voorstellingen buiten Nederland
Concerten / voorstellingen

aantal

2

2

2

2

Bezoekers

aantal

200

100

100

100

Totaal aantal concerten / voorstellingen

aantal

70

64

74

80

Totaal aantal bezoekers

aantal

5.576

5.928

6.225

6.500

TOTALEN

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN
REALISATIES EN PROGNOSES

Eenheid

Realisatie 2013 Realisatie 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Deelnemers

aantal

60

240

80

100

Aangeboden verschillende activiteiten

aantal

1

2

2

2

RAMINGEN

Eenheid

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Deelnemers

aantal

200

200

200

200

Aangeboden verschillende activiteiten

aantal

3

3

3

3

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND (primair en voorgezet onderwijs)
AANBOD VOOR HAAGSE* SCHOLEN
REALISATIES EN PROGNOSES

Eenheid

Aantal schoolvoorstellingen **
Aantal bezoekende leerlingen
schoolvoorstellingen

aantal

0

0

0

0

aantal

0

0

0

0

RAMINGEN

Eenheid

Realisatie 2013 Realisatie 2014

Raming 2017

Raming 2018

Prognose 2015

Raming 2019

Prognose 2016

Raming 2020

aantal
0
0
0
0
Aantal schoolvoorstellingen **
Aantal bezoekende leerlingen
aantal
0
0
0
0
schoolvoorstellingen
** aangezien schoolvoorstellingen voor ons niet van toepassing zijn (zie inhoudelijk plan) maar een voorstellingsbezoek
altijd gepaard gaat met een extra activiteit in de vorm van een nagesprek en een begeleidende lesbrief staan deze aantallen
bij elkaar in onderstaande tabel.
REALISATIES EN PROGNOSES
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

Eenheid
aantal

Realisatie
2013

Realisatie 2014
9

Prognose 2015

6

4

Prognose 2016
7

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
aantal
3
6
9
8
Deelnemende leerlingen voortgezet
aantal
290
387
141
200
onderwijs
• In 2015 en 2016 doen we mee met het RAB’s festival. Dat zijn veel deelnemende scholen, maar met kleinere aantallen.
RAMINGEN

Eenheid

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

aantal

8

9

9

10

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet
onderwijs

aantal

4

5

5

6

aantal

260

295

320

350
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AANBOD VOOR NIET-HAAGSE SCHOLEN
REALISATIES EN PROGNOSES

Eenheid

Realisatie
Realisatie 2014
2013
6
3

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

aantal

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet
onderwijs

aantal

2

aantal

269

RAMINGEN

Eenheid

Raming
2017

Prognose 2015

Prognose 2016

6

5

3

6

2

155

168

200

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

aantal

5

5

6

7

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet
onderwijs

aantal

4

4

5

5

aantal

250

250

290

300
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4 SAMENVATTING
Naam instelling:
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling:

Firma MES
Stichting Theatergroep MES
a.
het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen
waarmee theater worden gemaakt;
b.
het uitbrengen van kleinkunstprogramma’s of onderdelen daarvan;
c.
het bevorderen van de cultuur, met name het theater, in Nederland;
d.
het bekend maken van de stichting bij met name het Nederlandse publiek en
de Nederlandse theaterwereld;
e.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Aard van de instelling:
Theaterinstelling
Bezoekadres:
n.v.t.
Postadres:
Van Blankenburgstraat 31
2517 XM Den Haag
E-mail:
info@firmames.nl
Website:
www.firmames.nl
________________________________________________________________________________________________________
2013-2016
Firma MES bestaat uit de artistieke kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots
(regisseur) en zakelijk leider Ulrike Söbbeke. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt vanuit de missie: “Theater maken
over mensen van vlees en bloed, op zoek naar houvast in het hier en nu. Nieuw en oorspronkelijk, grappig en
confronterend. Zowel in het theater als op locatie.” Firma MES staat garant voor prikkelend theater en verrassende
evenementen, voor een zo breed mogelijk publiek. De voorstellingen zijn toegankelijk en behandelen vraagstukken die
van directe toepassing zijn op ons dagelijks leven. Ook werd Firma MES EXTRA in het leven geroepen: een label voor
bijzondere projecten die buiten de kaders van een reguliere theatervoorstelling vallen. Firma MES maakte in
chronologische volgorde de voorstellingen: SCHREEUW, STEL 2, Trippers, TROEP, BOT en in 2016 Simonis en
Talamini. Daarnaast kwamen de volgende Firma MES EXTRA’s tot stand: Kledingruil, True Stories en de theatrale
rondleidingen Club Mayfair en Club OQ.
De positie van Firma MES in Den Haag is uniek: zij zijn het enige collectief van jonge makers met Haagse wortels, een
eigen infrastructuur en groeiende achterban, dat zich consequent en voor langere tijd heeft verbonden aan de stad.
Daarbij zijn flexibiliteit en duurzaamheid belangrijk onderdeel van hun identiteit. Theater aan het Spui en het
Nationale Toneel zijn belangrijke samenwerkingspartners. Daarnaast werken ze samen met kleine en grote, culturele
en niet culturele instituten en stimuleren ze op deze manier nieuwe verbindingen. De landelijke tournees en
bijbehorende persaandacht zorgen bovendien voor een steeds grotere landelijke bekendheid. Hiermee is Firma MES
een Haags exportproduct. In de periode ’13-‘16 is specifiek ingezet op een doelgroep van 15-40 jaar. Het is gelukt
deze doelgroep effectief en op vernieuwende wijze te bereiken en de zaal in te krijgen; de doelstellingen voor
publieksbereik zijn behaald en overtroffen.
In 2012 zijn de productiedoelen voor dit kunstenplan bijgesteld toen bleek dat, ondanks een positief advies, het budget
van Fonds Podiumkunsten ontoereikend was om Firma MES te steunen. Dit heeft goed uitgepakt, omdat er een
realistischer groei in omvang van de organisatie, speelbeurten en publieksopbouw heeft kunnen plaatsvinden. De
afgelopen jaren moesten er wel concessies worden gedaan wat betreft de schaal van de producties. Ook zijn, door het
beperkte budget per productie, de vergoedingen voor externen lager dan reëel om een duurzame relatie voor de
toekomst op te bouwen. Dat is niet goed voor de artistieke continuïteit. Firma MES is klaar voor een volgende stap.
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2017-2020
Het is de missie van Firma MES om door middel van theater verdieping te geven aan de alledaagse realiteit, met oog voor
het prikkelende en het positieve. Ze benaderen hun thema’s met humor, nieuwsgierigheid en kritisch optimisme. Ze zijn
anti-cynisch. Firma MES maakt theater in de breedste zin van het woord, op zoveel mogelijk plaatsen, voor een zo breed
mogelijk publiek. Ze willen, specifiek aan een jong en veelzijdig publiek, het belang en het plezier van theater laten
zien. Met alle activiteiten werkt Firma MES toe naar een groter doel. Over 10 jaar het alternatieve stadsgezelschap van
Den Haag te zijn naast Het Nationale Theater, met een steeds grotere groep terugkerend publiek en een vaste plaats in
het uitgaans- en culturele circuit.
Kenmerkend voor Firma MES is dat zij zich bewust benaderbaar opstellen ten opzichte van het publiek om zo de
drempel van theater te verlagen en meer betrokkenheid te creëren. De voorstellingen blijven toegankelijk en vanuit de
lichte toon en signatuur wordt er de komende jaren gestreefd naar meer maatschappelijke impact. De documentaire
theatervorm die kenmerkend is voor Firma MES wordt opgerekt en uitgebreid. In het nieuwe kunstenplan kiest Firma MES
daarbij voor een overkoepelend motto bij alle voorstellingen: ‘Waarheid is dood, leve de waarheid.’
De voorstellingen die in het plan beschreven worden zijn:
POZNAN, een theatraal reisverslag over het oudste Europese langeafstandswandelpad naar de -door Firma MES zelf
uitgeroepen- zusterstad van Den Haag in Polen.
BEAT (M/V), een muzikale bodybuildshow over gender en seksualiteit geschreven door Hanna Bervoets.
TECH, een drieluik van drie monologen over de versmelting van mens en technologie, geschreven door Jibbe Willems.
RISHI, over de 17-jarige jongen die werd doodgeschoten door een politieagent op station Den Haag Hollands Spoor.
Daarnaast wordt de Firma MES EXTRA True Stories voortgezet en worden hier DATE en LOOP aan toegevoegd.
Firma MES blijft flexibel manoeuvreren tussen de gevestigde en nieuwe culturele instellingen. De reeds ingezette
samenwerkingen met Theater aan het Spui en het Nationale Toneel worden in de nieuwe kunstenplanperiode hernieuwd
voortgezet met Het Nationale Theater: de fusie van het NT, TahS en de Koninklijke Schouwburg. Firma MES blijft zich
daarnaast richten op educatie, met de ambitie wat betreft het percentage leerlingen in het publiek van 5% naar 10% te
gaan.
Firma MES bereikte de afgelopen jaren de grens van hun capaciteit. Ze willen en kunnen meer dan waar er nu ruimte
voor is. Om hun potentieel verder te realiseren wordt het beleid veranderd. Ze gaan in het nieuwe kunstenplan voor
meer artistieke output, meer speelbeurten en meer publiek. Door het aanstellen van een allround kantoormedewerker
die organisatorische en productionele taken bij de artistieke kern wegneemt, wordt er tijd en ruimte gecreëerd om
productiever te zijn in het maken en uitvoeren van de kernactiviteiten. Dit met als gevolg dat de groep vaker zichtbaar
kan zijn, voor een groter publiek.
Firma MES in 2015

Firma MES in 2020

w een publieksbereik van 4000 per jaar
w waarvan 2300 uit Den Haag
w verdeeld over 60 contactmomenten met het publiek
w bij de tours van grotere producties 33 speelbeurten
w een gemiddeld publieksaantal van 95 per speelbeurt
w 5% van ons totale bezoekersaantal is leerling

w een publieksbereik van 6500 per jaar
w waarvan 3500 uit Den Haag
w verdeeld over 80 contactmomenten met het publiek
w bij de tours van grotere producties 42 speelbeurten
w een gemiddeld publieksaantal van 110 per speelbeurt
w 10% van ons totale bezoekersaantal is leerling
w waar mogelijk speelbeurten buiten Nederland
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Beknopte begroting
BATEN
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1.1
B.1.2
B.2
B.3.1
B.3.2
B.4.

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten
Bijdragen uit private middelen
SUBTOTAAL SUBSIDIES
Meerjarige subsidie ministerie OCW
Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
Meerjarige subsidie provincie
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag
Overige subsidies gemeente Den Haag
Overige subsidies en bijdragen uit
publieke middelen
Som der baten (A+B)

LASTEN
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Som der lasten (C+D)
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
SALDO rentebaten en - lasten
SALDO buitengewone baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT

Begroting
2017
108.289
107.789
79.789
20.000
8.000
500
500

Begroting
2018
103.507
103.027
75.027
20.000
8.000
500
500

260.000

260.000

85.000

85.000

175.000

175.000

Realisatie
2014
67.351
54.601
22.529
27.475
4.597
12.750

Prognose
2015
71.500
66.500
45.500
21.000

12.750
172.700

5.000
182.123

152.700

153.523

20.000

28.600

5.000

368.289

363.527

240.051

253.623

72.260
56.760
15.500
292.600
225.400
67.200
364.860
3.429
-20

74.572
54.572
20.000
283.972
221.272
58.700
358.544
4.983
-20

149.283
101.466
47.817
89.896
27.650
62.246
239.179
872
-18

37.650
23.000
14.650
207.250
155.400
51.850
244.900
8.723
-20

3.409

4.963

854

8.703

Balans 2013 en 2014
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totale vlottende activa
TOTALE ACTIVA

2013

2014

1130

1670

1130

1670

9190

11294

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserve(s) gespecificeerd
Voorzieningen
Totaal eigen vermogen

2013
8011

2014
8865

8011

8865

11063

8913

19074

17778

Aankoopfonds (musea)

8754
19074

4814
17778

20204

19448

Totale langlopende schulden
Totale kortlopende schulden
TOTALE PASSIVA
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AANVULLENDE INFORMATIE
w
w
w
w
w
w
w
w

RECENSIES VOORSTELLINGEN
BEELDMATERIAAL
BIOGRAFIEËN VASTE MEDEWERKERS
INTENTIEVERKLARINGEN: HET NATIONALE THEATER & TONEELGROEP MAASTRICHT
PARAGRAAF DIRECTIEOVERLEG PODIUMKUNSTEN DEN HAAG & DE TONEELKETEN
VOORLOPIGE PLANNING
STATUTEN
UITTREKSEL KVK
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