JAARVERSLAG 2019
FIRMA MES
★★★★
“Firma MES is één van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse theaterwereld” – De
Volkskrant, 2019
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1. Bestuursverslag
Den Haag, 1 maart 2020
Geacht College,
Het bestuur van stichting Theatergroep MES presenteert u hierbij het inhoudelijke jaarverslag
2019. Het was een succesvol jaar voor Firma MES, waarin we diverse producties en projecten
realiseerden. In het bijzonder gaven wij verdere invulling aan onze ambitie om onderwerpen met
meer maatschappelijke zeggingskracht te belichten.
Producties en Projecten
We begonnen het jaar met de afsluiting van de tournee van RISHI, een documentaire
reconstructie van de noodlottige gebeurtenis op station Hollands Spoor in 2012. De SurinaamsHindoestaanse Rishi Chandrikasing werd toen doodgeschoten door een politieagent en bleek
ongewapend. Het was een gebeurtenis die in de samenleving veel los maakte. De reprise-tournee
leverde dan ook wederom veel ontroerende en prikkelende nagesprekken op.
Verder vierden we in 2019 ons 10-jarig bestaan met de driedelige serie TECH. Alledrie de Firma
MES acteurs maakten hiervoor een eigen solovoorstelling over het thema mens en technologie.
De voorstelling werd goed ontvangen door publiek en pers en speelde tevens in de zomer op
Theaterfestival Boulevard in Den Bosch.
In het najaar van 2019 speelden wij De Gijzeling in het oude pand van de Amerikaanse
ambassade in Den Haag. Deze voorstelling ging over de gijzeling die in 1974 plaatsvond in de
Franse ambassade in Den Haag. De hele speelreeks was twee weken voor de première al
uitverkocht en de last-minute ingelaste succesreprise verkocht vervolgens ook binnen een week
uit. Vanwege dit grote succes hebben we besloten de voorstelling in 2020 te hernemen.
Ook hernamen we Maak je over mij geen zorgen voor Theater na de Dam en voor Open
Monumentendag speelden we Club Mayfair: een theatrale rondleiding door het beroemdste
bordeel van Den Haag.
In totaal speelden we in 2018 maar liefst 119 voorstellingen voor 7700 bezoekers, een stuk meer
dan van tevoren geraamd. Onze ambitie om in de periode van dit kunstenplan meer artistieke
output te leveren, wordt daarmee dus ruimschoots gerealiseerd. We zijn er trots op dat we ook
dit jaar onze stad Den Haag in cultureel opzicht weer een stukje mooier en rijker hebben gemaakt.
Financiën
In financiële zin sluiten we het jaar af met een kleine min. Dit heeft met name te maken met
tegenvallende inkomsten uit fondsen en kaartverkoop voor de voorstellingenreeks TECH in het
voorjaar van 2019. Ook drukte een nagekomen rekening uit 2018 (5000,- Euro) het resultaat.
Bovendien konden we vergeleken met onze beginjaren minder rekenen op facilitaire
ondersteuning van Het Nationale Theater.
We zijn er desondanks in geslaagd om in 2019 ongekend veel output te realiseren en diverse
fondsen te werven. Het tekort van 2019 kunnen we opvangen vanuit ons eigen vermogen, en we
hebben er vertrouwen in dat we 2020 weer met een (klein) positief resultaat kunnen afsluiten.
Voor de toekomst hopen we van harte op een wat ruimer structureel budget, zodat we met minder
druk op de financiële middelen werk kunnen maken van impactvolle voorstellingen.
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2. Firma MES
Firma MES: kenmerken en positionering
Firma MES is een Haags theatercollectief. Wij maken documentair theater over maatschappelijke
onderwerpen. Firma MES bestaat uit de artistieke kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers,
Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots (regisseur) en Marije van Rest (zakelijk leider).
Sinds onze oprichting in 2009 zijn we uitgegroeid tot een stevig geworteld collectief dat het hele
jaar door op uiteenlopende manieren zichtbaar is. We zijn bekend in Den Haag en landelijk groeit
een vast publiek dat zich bij ons betrokken voelt. Het Nationale Theater (HNT) is een vaste
samenwerkingspartner.
Missie en visie
Wij willen met ons werk verschillende perspectieven laten zien op grote maatschappelijke en
politieke vraagstukken. Dat doen we met een humanistische insteek, waarbij we altijd focussen
op concrete, vaak waargebeurde, verhalen. Hierbij benaderen we onze onderwerpen met kritisch
optimisme en een open blik. We staan garant voor prikkelend theater en verrassende
evenementen, op vaak originele plekken, voor een zo breed mogelijk publiek. We streven altijd
naar openheid, benaderbaarheid en een gelijkwaardige ontmoeting met ons publiek. We willen,
specifiek aan een jong en divers publiek, het belang en het plezier van theater laten zien.
Voor het kunstenplan 2017-2020 onderzoeken we hoe we vanuit onze toegankelijke signatuur
onderwerpen kunnen aansnijden met een grote maatschappelijke zeggingskracht. Zware thema’s
en gevoelige onderwerpen zijn soms moeilijk bespreekbaar. Ons theater blijkt juist in die gevallen
de bijzondere balans tussen serieuze reflectie en lichtvoetige presentatie te bevatten die het
gesprek op gang kan brengen, onder zowel volwassenen als jong(er) publiek.
Hoofddoelstelling periode 2017-2020
We werken met al onze projecten toe naar ons lange-termijndoel: het alternatieve
stadsgezelschap van Den Haag (naast HNT) worden, met een nog breder gewortelde plaats in
het uitgaans- en culturele circuit. We willen een begrip zijn in stad én land en een onmiskenbaar
sterk merk. Hierbij willen we onze signatuur doorontwikkelen en onze maatschappelijke
zeggingskracht steeds meer vergroten.
Kernactiviteiten
● We maken theatervoorstellingen, zowel in de theaterzaal als op bijzondere locaties.
● Vanuit dit vakmanschap ontwikkelen we concepten en evenementen die buiten de kaders
van een reguliere theatervoorstelling vallen.
Positie in Den Haag
Onze positie in Den Haag is uniek: als enig jong theatercollectief met Haagse wortels verbinden
we ons consequent en voor langere tijd aan de stad. Wij gaan op onze eigen optimistische manier
voor verandering van de theatersector van binnenuit en voor mooi, genuanceerd maatschappelijk
geëngageerd toneel.
Met RISHI hebben we een grote impact op stad en land gehad. We maakten een zeer moeilijk en
complex onderwerp als politiegeweld en discriminatie bespreekbaar voor een breed publiek. Met
TECH hebben we ons publiek een inkijkje gegeven in onze individuele kwaliteiten als maker en
waren we op een voor ons nieuwe plek in Den Haag te zien: Zaal 3 van Theater aan het Spui. De
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voorstelling De Gijzeling leefde enorm in de stad. Nog steeds krijgen we reacties van mensen die
de voorstelling hebben gezien en die hun verhaal met ons willen delen.
We richten ons steeds sterker op het vertellen van waargebeurde verhalen, vaak met een Haagse
component. Dit wordt opgepikt door pers en publiek en maakt ons een unieke en noodzakelijke
aanvulling op het aanbod in stad en land. De connectie met waargebeurde verhalen zorgt ervoor
dat we vaak nieuw publiek bereiken, dat nog niet vaak naar het theater gaat. Dit was zowel bij
Rishi als bij De Gijzeling goed merkbaar. Deze lijn zetten we in de toekomst voort.
Nederland
Naast de landelijke reprise-tournee van RISHI, waar we het jaar mee begonnen, speelden we in
2019 voor het eerst een lange reeks op Festival Boulevard met TECH, een samenwerking die
voor beide partijen naar meer smaakt. De Gijzeling speelde weliswaar alleen in Den Haag, maar
kreeg aandacht in landelijke media, zoals een paginagroot stuk in De Telegraaf en een interview
op De Nieuws B.V op Radio 1. Met onze voorstelling The Biggest Lawsuit on the Planet gaan we
in 2020 weer op een uitgebreide landelijke tournee.
Buiten de sector
We kijken altijd naar mogelijke samenwerkingen buiten de culturele sector. Voor De Gijzeling
werkten we samen met Anna Vastgoed, de beheerders van onze speellocatie in de voormalige
Amerikaanse ambassade. We speelden verder speciale voorstellingen voor het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en hernamen op verzoek van Open Monumentendag onze theatrale
rondleiding door bordeel Club Mayfair. TECH 2 speelde op festival Border Sessions en TECH I
op de Nacht van de Wetenschap. Zeker in Den Haag is ons doel om zo breed mogelijk bekend
en geworteld te zijn. Een divers palet aan partners draagt bij aan het versterken van onze positie.
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3. Projecten
3.1 RISHI
“genialer en actueler werd theater dit jaar niet.”
★★★★★ de Volkskrant
“een zinderende en zeldzaam mooie performance."
★★★★★ Theaterkrant
Op 24 november 2012 werd de Surinaams-Hindoestaanse Rishi Chandrikasing op perron vier
van station Den Haag Hollands Spoor doodgeschoten door een politieagent. Hij was zeventien
jaar en bleek ongewapend. Schrijver Kees Roorda liet zich inspireren door getuigenverslagen en
politieverhoren en schreef een tekst waarin zesentwintig betrokkenen terugblikken op deze
dramatische gebeurtenis. Firma MES geeft al deze mensen, elk met een eigen waarheid en
perspectief, een stem.
Deze voorstelling, reeds gemaakt in 2017, beleefde in 2018 en 2019 een succesvolle theatertour
door heel het land. Mede door het enthousiasme van veel theaters lukte het erg goed om de zalen
vol te krijgen en regelmatig ook een cultureel divers publiek in de zaal te krijgen. We hadden elke
avond boeiende nagesprekken en er waren vaak ook verdiepende programma’s omheen zoals
interviews met politieagenten of debatprogramma’s rondom racisme. Ook hebben we veel
schoolvoorstellingen gespeeld, waarbij bleek dat leerlingen van elk onderwijsniveau konden
aanhaken op dit verhaal. Voor een uitgebreide evaluatie verwijzen we naar ons jaarverslag 2017.
Marketing: De vijf-sterren recensies in de landelijke dagbladen hielpen uiteraard erg mee in het
werven van publiek voor deze voorstelling. Veel theaters deden daarnaast zelf ook iets extra's,
zoals een inleiding met bijvoorbeeld een agent of randprogrammering rond het thema diversiteit.
We zijn er met RISHI ook in geslaagd nieuwe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld de
Surinaams-Hindoestaans gemeenschap (in Den Haag en daarbuiten) en mensen van de
politieacademie.
3.2 TECH
“Firma MES is een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse theaterwereld. TECH
laat zien waarom iedereen Firma MES moet leren kennen”
★★★★ de Volkskrant
Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan realiseerden
we een uniek project. De drie vaste acteurs maakten
en speelden elk een eigen solo over de relatie tussen
mens en technologie. Telefoongesprekken van een
man die probeert zijn leven te redden, een muzikale
performance over een hightech sextoy, en een
monoloog van een hyperintelligente huishoudrobot.
Het drieluik bestaat uit de door Jibbe Willems
geschreven monoloog van huishoudrobot Alice (TECH
I), bedacht en gespeeld door Roos; The Life and Death
of a Sex Robot (TECH II), een performance over een
echt bestaande seksrobot, gemaakt door Lindertje in Figuur 1: Roos in TECH I: ALICE
samenwerking met muzikant Roald van Oosten; en
Locke (TECH III), een monoloog gespeeld door Daan waarvoor hij samen met Casper Vandeputte
het originele filmscript bewerkte. Thomas deed de regie van de drie voorstellingen.
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Na een eerste speelreeks in Den Haag en Amsterdam volgde in de zomer een herneming op
theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Losse delen van de reeks speelden op de Nacht van de
Wetenschap (Alice) en festival Border Sessions (The Life And Death Of A Sex Robot).
TECH was een interessante nieuwe stap in onze ontwikkeling, we hebben succesvol nieuwe
samenwerkingen en werkwijzen uitgeprobeerd. We ervoeren dit als inspirerend en zetten dit voort
in de toekomst. TECH gaat in het voorjaar van 2021 nog op tournee door het land.
Marketing / Kaartverkoop:
Gedurende de kaartverkoop in het voorjaar bleek dat met
name de triple-bill voorstellingen van TECH erg populair
waren. De twee geplande triple bills in Den Haag waren
snel uitverkocht, maar de solo-voorstellingen die we in de
weken daarvoor gepland hadden staan, liepen minder
goed. Daarom besloten we al snel tot het spelen van een
derde triple bill op 30 mei en tot het cancelen van enkele
solovoorstellingen. De twee geplande voorstellingen in
Theater Bellevue hebben we teruggebracht naar één
voorstelling, omdat we konden spelen in een grotere zaal.
Alle triple bills waren druk bezocht en leverden ons volle
zalen op.
In totaal bereikten we met deze eerste reeks TECHvoorstellingen 567 man publiek. Dat aantal viel wat tegen,
Figuur 2: Lindertje in TECH II: Sex Robot Robin
maar gelukkig hebben we dit ruimschoots goed gemaakt
door TECH nog 5 dagen lang te kunnen spelen op
Festival Boulevard in de zomer. Hier bereikten we nog eens 1.185 mensen: veelal publiek dat
ons nog niet kende.
De voorstelling TECH werd inhoudelijk zeer lovend ontvangen door pers en publiek, met goede
recensies in onder meer de Volkskrant en de Theaterkrant.

3.3 De Gijzeling
“Humor en spot, gemengd met ernst, verontwaardiging en angst”
Keuze van de Criticus, Theaterkrant
“Eerste grote gijzeling in naoorlogs Nederland tot trefzeker theater omgevormd”
NRC Handelsblad
Vrjjdagmiddag 13 september 1974, Den Haag…
Drie leden van het Japanse Rode Leger dringen de Franse ambassade binnen en gijzelen elf
mensen. Zes Nederlanders en vijf Fransen, waaronder de Franse ambassadeur. Vijf dagen lang
verandert het Korte Voorhout in een afgesloten niemandsland.
September 2019, 45 jaar later…
Firma MES vertelt het verhaal van de mensen achter deze door velen vergeten gebeurtenis in
een unieke locatievoorstelling. Van de 21-jarige agent die in haar rug geschoten werd, van de
besnorde piloot die een volksheld werd, van politici in ethische dilemma’s, van de beheerste
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Japanse onderhandelaar en van de gijzelaars én gijzelnemers (waarvan er één nog altijd
voortvluchtig is).
De gijzeling was de hele maand september uitsluitend in Den Haag te zien. Op een unieke locatie:
de voormalige Amerikaanse ambassade op het Korte Voorhout. Recht tegenover de Franse
ambassade, die in 2011 gesloopt is en plaats heeft gemaakt voor het gebouw van de Hoge Raad.
De Amerikaanse ambassade diende tijdens de gijzeling als crisiscentrum, van waaruit op de
gijzelingsactie werd gereageerd. Hier verzamelden politici, diplomaten, het leger, de
veiligheidsdiensten, de GGD en andere betrokken partijen zich.
Voor De Gijzeling konden we een aantal lessen die we bij eerdere producties hadden geleerd
implementeren en experimenteren met nieuwe werkvormen die daaruit voortkwamen. Dit is ons
goed bevallen en heeft goed uitgepakt. Het kiezen voor een documentair verhaal, daar zelf
research op plegen en die vervolgens als collectief zelf omvormen tot theater is een bewezen
kracht van ons die we willen doorzetten. Het geeft ons veel voldoening om een verhaal te
brengen, waar een publiek zich op meerdere niveaus bij betrokken voelt. In dit geval was dat ook
heel direct, omdat we tijdens de research een hoop betrokkenen spraken en hun verhalen een
belangrijke basis hebben gevormd voor onze voorstelling. Meerdere van hen zijn ook komen
kijken, vaak gesteund door familie en vrienden. Het verhaal was uit historisch oogpunt
interessant, maar had ook actuele maatschappelijke relevantie doordat het indirect vragen stelde
over terrorisme en veiligheid. Het werd zo een spiegel voor de huidige tijd.
Marketing / Kaartverkoop
We kijken met trots terug op De Gijzeling. Zowel kwantitatief als kwalitatief hebben we onze
doelen ruimschoots behaald. We hadden in Den Haag een regelrechte theaterhit te pakken,
waarvan alle tickets al voorafgaand aan de première uitverkocht waren. Ook de kaarten van de
later toegevoegde succesopties waren binnen no time uitverkocht. In totaal bereikten we 1.931
personen met de voorstelling (2.286 personen inclusief previews). Er was van tevoren veel
persaandacht. Zo waren we te gast in De Nieuws B.V. op Radio1 en stonden er paginagrote
voorbeschouwingen in zowel het AD als de Telegraaf. Ook tussentijdse updates op social media
over de voorstelling en de kaartverkoop werden veel gedeeld.
Online merkten we op voorhand al dat er een betrokken publiek ontstond, doordat we af en toe
ook oproepen deden om mensen te spreken die rechtstreeks bij de gijzeling in 1974 betrokken
waren. Mensen begonnen elkaar te taggen en berichten te delen. Op deze manier wisten de juiste
mensen op tijd dat Firma MES dit verhaal op de planken ging brengen en ontstond er een buzz.
Het spectaculaire verhaal, op een bijzondere locatie, bracht duidelijk iets teweeg.
Het was waardevol dat er veel betrokken publiek is gekomen. Juist ook veel relatief jong publiek,
waar we erg blij mee waren (op voorhand waren we een beetje bang dat alleen de oudere
generatie, die de gijzeling nog actief heeft ‘meegemaakt’ zou komen, maar dat bleek allerminst
het geval). Uit een publieksonderzoek van Het Nationale Theater (dat de kaartverkoop deed)
onder ruim 600 bezoekers van De Gijzeling bleek ruim een derde nieuwe bezoekers te zijn die
nog nooit eerder via HNT een ticket hadden gekocht. Dit zijn dus – waarschijnlijk – bezoekers die
in Den Haag nog nooit of niet vaak theater hebben bezocht.
Er zaten verder politici in de zaal, medewerkers van de politie, oud-medewerkers van de
verschillende ambassades, en medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Regelmatig zaten er ook schoolklassen die voorafgaand aan de voorstelling een kort programma
kregen waarin ze zelf aan de slag gingen met het thema veiligheid. Het enthousiasme van deze
leerlingen sterkte ons in het beeld dat de voorstelling zowel voor jong als oud geschikt is. Achteraf
9

gingen we met ze in gesprek over de gijzeling, maar ook over het belang en de ontwikkeling van
diplomatie en terrorisme in het algemeen. De gesprekken na afloop waren kortom elke keer weer
een waardevolle uitwisseling.
Vanwege dit grote succes, wordt De Gijzeling in het najaar van 2020 hernomen.

Figuur 3: Roos, Daan en Lindertje in De Gijzeling

3.4 Overig
Naast RISHI, TECH en De Gijzeling hernamen we voor Theater na de Dam Maak je over mij geen
zorgen, een onderzoeksverslag over een gevonden koffer met brieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Voor Open Monumentendag hernamen we eenmalig Club Mayfair, een theatrale
rondleiding door het beroemdste bordeel van Den Haag.
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4. Financiën en (Cultureel) ondernemerschap
2019 Financiën
We sluiten het jaar financieel redelijk goed af, helaas met een kleine min, maar deze zagen we
aankomen en kunnen we opvangen. Een aantal posten zijn lager of hoger uitgevallen dan
begroot. De belangrijkste worden hieronder nader toegelicht.
Inkomsten
Publieksinkomsten
Het gerealiseerde bedrag aan publieksinkomsten komt overeen met de begroting. In het voorjaar
hadden we hier een lichte tegenvaller, omdat de solo-voorstellingen van TECH minder goed
liepen. Deze tegenvallende inkomsten konden we echter goed compenseren met het spelen op
Festival Boulevard en met de succesvolle reeks van De Gijzeling.
Bedrijfsvoorstellingen
De inkomsten uit bedrijfsvoorstellingen zijn wat hoger dan begroot. We merken dat veel van ons
werk ook relevant is voor verschillende organisaties of congressen. Zo speelden we TECH op de
Nacht van de Wetenschap van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek) en speelden we De Gijzeling voor Buitenlandse Zaken. Verder speelden we Maak je
over mij geen zorgen in het kader van Theater na de Dam in Theater Dakota. Verder hernamen
we Club Mayfair voor Open Monumentendag en speelden we enkele previews van De Gijzeling.
Educatie
Ook de opbrengsten uit educatie zijn hoger uitgevallen dan begroot, met name vanwege de
schoolvoorstellingen die wij speelden tijdens de tournee van RISHI. Ook verzorgden we diverse
workshops, inleidingen en nagesprekken.
Subsidie Inkomsten
De inkomsten uit aanvullende projectsubsidies komen overeen met de begroting. Door een
wisseling van de wacht in het zakelijk leiderschap waren we wat laat met het starten van het
werven voor TECH. Bovendien bleek TECH een wat moeilijker onderwerp om fondsen op te
werven. Gelukkig droeg Stichting Lira bij voor het schrijven van TECH I en TECH III en hielp
Fonds 1818 ons met het op poten zetten van het educatietraject (TECH IV). We hebben verder
voor De Gijzeling diverse fondsen geworven, o.a. Fonds 21, Fonds 1818, Stichting Zabawas en
enkele kleinere fondsen. Ook deden we een aanvraag bij Stichting Lira voor het schrijven van
The Biggest Lawsuit on the Planet: het schrijfwerk voor deze in 2020 geplande productie
verrichtten we al in 2019.

Uitgaven
Activiteitenlasten personeel
Met name de kosten voor honoraria uit projecten zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit omdat
de in 2018 opgestelde begroting voor 2019 niet conform fair practice was en we merken dat onze
freelancers (terecht) soms vragen om wat hogere vergoedingen. Bovendien stond er voor 2019
oorspronkelijk een coproductie met Toneelgroep Maastricht gepland. Dit ging niet door, mede
omdat wij meer artistieke en maatschappelijke noodzaak voelden bij De Gijzeling. Dit heeft er
echter wel toe geleid dat wij zelf meer kosten moesten maken voor freelancers e.d. We moesten
immers geheel zelf een nieuwe voorstelling produceren.
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Activiteitenlasten materieel
We hebben in 2019 noodgedwongen erg goedkoop geproduceerd en dat is terug te zien in het
totale gerealiseerde budget voor decor en techniek: dit is vrij laag. Dit heeft te maken met de coproductie die nog geland stond bij het opstellen van de begroting (geraamde kosten daarvoor
waren geboekt onder ‘Techniek’). Omdat de co-productie niet door ging, vond er budgettair een
verschuiving plaats van begrote kosten voor techniek naar o.a. honoraria uit projecten.
De kosten voor Transport, reis en verblijf en sejours zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt
met name omdat deze post in het verleden eigenlijk altijd wat werd onderschat. Zeker met een
tournee maken we nu eenmaal flink wat reiskosten. In de toekomst begroten we ons budget
hiervoor dus wat ruimer. De overige kosten betreffen met name sejours en enkele kostenposten
voor transport.
De post ‘overige activiteitenlasten materieel’ betreft verder de uitgaven voor ons impresariaat
(Bureau Berbee) en de auteursrechten voor RISHI (Kees Roorda).
De marketingkosten zijn tot slot ook iets hoger uitgevallen dan begroot, omdat we hier - door het
wegvallen van de coproductie - zelf wat meer inzet op hebben moeten plegen. Desondanks
hebben we het nog steeds gedaan voor een bescheiden budget.
Beheerslasten personeel
Een deel van het bedrag voor de kantoormedewerker hebben we gebruikt voor de
educatiemedewerker. Deze staan onder activiteitenlasten.
Beheerslasten materieel
Deze kosten vallen wat hoger uit dan begroot, mede omdat ons kantoor iets duurder is geworden
en ook enkele kosten als accountant, representatie en licenties en abonnementen iets zijn
gestegen.
Eigen Vermogen
Tot slot moet worden opgemerkt dat we er in 2019 helaas niet in zijn geslaagd om te voldoen aan
onze ambities om na dit jaar 9.952,- euro toe te voegen aan ons eigen vermogen. Gedurende het
jaar is aangestuurd op een verdere opbouw van het eigen vermogen, maar met name door de
tegenvallende publieksinkomsten vanuit TECH en een nagekomen rekening uit 2018 die nog op
de begroting van 2019 drukte (5000,- Euro) zijn we hier niet in geslaagd.
Organisatie
We zijn het jaar 2019 gestart met een nieuwe zakelijk leider, Marije van Rest. Vanaf juni hebben
we een productie & zakelijk medewerker (Ashley Boermans) aangetrokken die ons op beide
vlakken ondersteunt. Hiermee kunnen we de werklast van de artistieke kern en de zakelijk leiding
wat verlichten. Vanaf april hebben we bovendien voor enkele uren in de week een educatie
medewerker aangetrokken. We merken dat ons werk goed aansluit bij de belevingswereld van
jongeren en willen hier dus graag blijven in investeren. In 2019 werkten we samen met Dimphna
van Kempen, vanaf 2020 met Mieke van der Ven.
Firma MES heeft succes en het aantal speelbeurten en bezoekers neemt gestaag toe. We blijven
een toegankelijk en flexibel gezelschap en worden geen groot instituut. Tegelijkertijd kan een
versterking van de personele bezetting een aantal praktische werkzaamheden uit handen nemen
van de artistieke kern en zo helpen om de output en kwaliteit van Firma MES nog verder te
versterken. We hopen daarom in het nieuwe kunstenplan het aantal uren van enkele
12

medewerkers wat te kunnen uitbreiden en ook een PR-medewerker op vaste basis bij ons te
kunnen betrekken. We blijven daarnaast op projectbasis werken met een flexibele schil van
freelancers.
Financieringsmix
De financiering van de jaarrekening 2019 van Stichting Theatergroep MES is opgebouwd uit
publieksinkomsten, educatie-opbrengsten, opdrachten voor bedrijven, sponsorinkomsten van
onze vrienden, facilitaire ondersteuning van onze partners (HNT), structurele ondersteuning van
de Gemeente Den Haag en bijdragen van fondsen zoals Fonds 21, Fonds 1818, Stichting
Zabawas, Lira fonds en nog diverse kleinere fondsen, zoals het Hendrik Mullerfonds en de J.E.
Jurriaanse Stichting.
Bedrijfsconcepten en cultureel ondernemerschap
In 2019 hebben we verder nog enkele nieuwe vrienden en fans van Firma MES geworven. Het
totaal aantal vrienden en fans staat daarmee op 57. Wij zullen deze aantallen in de toekomst nog
verder uitbreiden. Verder zoeken we altijd naar mogelijkheden om nog meer impact en inkomsten
te genereren met onze voorstellingen. In 2019 speelden we TECH op de Nacht van de
Wetenschap en De Gijzeling voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. We constateren dat
met name de inkomsten uit educatie en bedrijfsvoorstellingen in 2019 hoger zijn uitgevallen dan
begroot en zien voor de toekomst dan ook kansen om deze posten verder te versterken en uit te
bouwen. Zo blijven de voorstellingen RISHI en TECH nadrukkelijk op ons repertoire. Dit mede
omdat we denken dat er vraag is naar creatieve manieren om maatschappelijke onderwerpen
bespreekbaar te maken en omdat de reacties op dergelijke bedrijfsvoorstellingen altijd erg goed
zijn.
(Culturele) partners en sponsoring in natura
Het Nationale Theater is een culturele partner die ons waar mogelijk ondersteuning biedt. In het
verleden deden we dit op basis van empowerment en konden we vaak gebruik maken van
technische middelen, decorstukken en andere inhoudelijke expertise. Hiermee werden de
middelen en financiële ruimte van Firma MES vergroot. Zoals ook vorig jaar in het jaarverslag is
opgemerkt, merkten we in 2018 voor het eerst dat we niet meer automatisch konden rekenen op
ondersteuning vanuit het HNT. Inmiddels is na diverse gesprekken besloten dat we de
samenwerking continueren in aangepaste vorm. HNT biedt ons ondersteuning op het gebied van
dramaturgie en een goedkope repetitieruimte. Ook blijven we huisgezelschap van Theater aan
het Spui en worden onze voorstellingen daarom meegenomen in de marketing van HNT. Overige
ondersteuning kan door HNT in het nieuwe kunstenplan niet worden gegarandeerd.
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5. Maatschappelijk draagvlak
Firma MES heeft als doel om met al onze activiteiten mensen te verbinden: met ons, met elkaar

en met de stad. Dit is voor ons de kern van ons maatschappelijk draagvlak. Dit kwam in 2019 op
verschillende manieren tot uiting:
1. Bij RISHI gingen mensen met uiteenlopende achtergronden en soms botsende meningen op
respectvolle wijze met elkaar in gesprek. De nagesprekken waren bijzonder en soms ook
ontroerend: we voelden dat we impact hadden.
2. Met De Gijzeling brachten we een bijzonder, haast ‘vergeten’ Haags verhaal tot leven in een
unieke locatie: de oude Amerikaanse ambassade. We hebben bij deze voorstelling nauw
samengewerkt met betrokkenen van destijds en we deden online regelmatig een oproep aan
mensen om hun verhalen over de gijzeling in 1974 met ons te delen. De reacties stroomden
binnen. Mensen voelden zich duidelijk betrokken bij de productie en wilden hun verhaal met
ons delen. De voorstelling maakte zware onderwerpen als terrorisme, veiligheid en diplomatie
op toegankelijke wijze bespreekbaar voor een breed publiek.
3. We werkten samen met partners als We Are Public, Anna Vastgoed, de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappen, Open Monumentendag, het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, de Franse ambassade en Theater na de Dam.
4. We speelden voor het eerst op Festival Boulevard en bereikten daarmee weer een geheel
nieuw publiek met een impactvolle voorstelling over de invloed van technologie op ons menszijn.
5. We geven nieuw talent de ruimte. Met het ontwikkelen van het educatieve traject TECH IV
boden we talentvolle Haagse jongeren de kans om onder begeleiding van een professionele
regisseur hun eigen voorstelling te maken. TECH IV werd een ontzettend mooi en origineel
jongeren-perspectief op het thema technologie.
6. We hebben verder veel leerlingen bereikt met de educatieve activiteiten rond RISHI en De
Gijzeling. We brachten complexe maatschappelijke onderwerpen op toegankelijke wijze naar
hen toe, waarna er een gesprek kon ontstaan.
Code Culturele Diversiteit
Bij al onze voorstellingen streven we naar een cultureel divers publiek, maar zeker bij RISHI
vonden wij dit van belang. We hebben hier bij eerdere uitvoeringen al hard aan getrokken en
merken dat het nu steeds beter lukt, zeker als het theater zelf hard meewerkt. RISHI werd
langzaam steeds meer opgepakt door de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap. We merken
dat bij schoolvoorstellingen en groepen klassen die de reguliere voorstellingen bezoeken (zowel
RISHI als De Gijzeling) de zaal ook automatisch divers is. Mede door het bijzondere verhaal van
De Gijzeling, zijn we er bij deze productie in geslaagd ook mensen naar de voorstelling te trekken
die anders niet veel naar het theater gaan.
Voor openstaande vacatures hebben we hard ons best gedaan deze onder de aandacht te
brengen van een diverse doelgroep. We merken echter dat de praktijk weerbarstig is en dat het
nog niet goed lukt om personeel met andere culturele achtergronden aan ons te verbinden. We
verwachten komend jaar geen vacatures, maar gaan wel serieus werk maken van meer diversiteit
in ons bestuur. Ook nemen we deel aan de Haagse Cultuuracademie, waarmee we ons netwerk
van young professionals in de culturele sector verder verbreden.
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6. Educatie
Wij geloven dat aanraking met theater op jonge leeftijd in combinatie met kwalitatief hoogstaande
cultuureducatie de kans vergroot op een blijvende interesse. Daarom bieden wij een uitgebreid
educatieprogramma aan. Zowel in Den Haag als op andere speelplekken wordt aan de lokale
scholen en jeugdtheaterscholen een pakket van workshops en nagesprekken aangeboden.
Hiervoor hanteren we vaak het model: workshop overdag - bezoek aan de voorstelling ’s avonds.
We passen de inhoud van de workshops aan op de deelnemers. Zijn het leerlingen met
toneelervaring, dan focussen we op spelvormen en werken we bijvoorbeeld aan teksten uit het
stuk. Zijn de leerlingen hier minder bekend mee, dan werken we aan simpele spelopdrachten
waarbij de thema’s uit het stuk naar voren komen. Zo worden ze bekend met de context. Uniek
aan een workshop van Firma MES is dat deze altijd door minimaal één van de spelers/makers
wordt gegeven. Zo kennen de leerlingen ons al als ze later naar de voorstelling komen, dit
vergroot hun betrokkenheid en neemt afstand weg.
We merken dat ons bereik groeit. Dit
komt ook omdat we steeds meer
speciale
schoolvoorstellingen
spelen. Dit had en heeft niet onze
voorkeur, omdat wij geloven dat een
‘gemengde’ zaal voor alle partijen het
leukst is. We merken echter wel dat
aparte schoolvoorstellingen een
boost kunnen geven aan de
inkomsten en bezoekersaantallen.
We geven tijdens zo’n voorstelling
altijd een persoonlijke introductie als
de leerlingen binnenkomen. En waar
nodig korten we de voorstelling iets
in.

Figuur 4: Jongerenvoorstelling TECH IV

In 2019 speelden we in 6 schoolvoorstellingen (alleen RISHI) en bereikten we in totaal 855
leerlingen (incl. bezoek leerlingen aan reguliere voorstellingen). Daarnaast waren er voor vrijwel
alle bezoekende leerlingen aanvullende educatieve activiteiten, zoals een inleiding, nagesprek
en/of workshop. Het is goed om nog bij de cijfers op te merken dat we in 2019 meer landelijke
leerlingen hebben bereikt dan Haagse. Dit heeft te maken met de landelijke RISHI-tournee
waarmee we veel jongeren bereikten en met het feit dat we rond TECH geen speciaal
educatietraject hadden dat gericht was op voorstellingsbezoek. Wèl hebben we rond TECH een
bijzonder educatief maaktraject georganiseerd voor een kleine groep jongeren jongeren.
TECH IV: jongerenvoorstelling
Parallel aan het spelen van de drie TECH-solo’s hebben we in het voorjaar van 2019 een
jongerenproject opgezet. Haagse jongeren uit Den Haag met een passie voor theater bezochten
onze voorstellingen en gingen daarna zelf aan de slag met het maken van een eigen voorstelling.
Dit deden ze onder leiding van Firma MES-regisseur Thomas Schoots en educatiemedewerker
Dimphna van Kempen. Het thema was ‘Hoe kunnen we mens blijven in een wereld die steeds
digitaler wordt?’ De eindpresentatie – een digitale voorstelling die geheel via de app WhatsApp
verliep – was op zondag 23 juni te zien in Zaal 3 van Het Nationale Theater.
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Een maand voor aanvang van het repetitieproces vond er een selectieprocedure plaats waar 5
jongeren werden geselecteerd. Het is gelukt om een cast samen te stellen die divers was:
verschillende culturele achtergronden, verschil in spelervaring, gelijke verdeling man/vrouw,
verschillende leeftijden (16-23) etc. Juist omdat de jongeren zo verschillend bleken, wilden we de
nadruk leggen op hun persoonlijke fascinaties. Aan de hand van de vijf perspectieven van de
jongeren hebben we uiteindelijk in een korte tijd gewerkt aan een bijzonder theatraal experiment.
De monologen die zij onder begeleiding zelf schreven, werden uiteindelijk via Whatsapp gespeeld
in een ingenieus carrousel systeem.
Voorstellingsbezoek & Workshops De Gijzeling
Verder was De Gijzeling in het najaar van 2019 voor de bezoekende leerlingen een bijzondere
ervaring. Mede door de publieksopstelling en de vertellende speelstijl voelden leerlingen zich
direct betrokken bij het verhaal. Hieronder staan reacties beschreven van scholieren van het
Stedelijk Gymnasium Leiden en het Haags Montessori Lyceum:
-

“Wat een fantastische voorstelling! Je werd helemaal meegenomen in het verhaal!”
“De cowboymuziek was zo goed gekozen.”
“Heel tof om te zien hoe verschillende personages voor je neus duidelijk worden. Het werd
nergens onduidelijk.”
“Vet hoe de ruimte is ingezet!”
“Ik woon hier om de hoek maar ik heb dit nooit geweten, hoe kan dat?”
“Normaal vind ik theater echt saai, maar dit was echt leuk!”
“Soms schrok ik heel erg van een harde knal, dat vond ik best spannend.”

Het educatieve traject bij De Gijzeling was per school verschillend. Zo heeft het Gymnasium
Novum met 120 scholieren geïnspireerd door De Gijzeling in één dag zelf een presentatie
gemaakt. Zij begonnen de dag met een deel uit de workshop over De Gijzeling. Daarna hebben
zij naar aanleiding van het thema veiligheid onder begeleiding van 4 theaterdocenten zelf scènes
gemaakt. Dit mondde onder andere uit in een onderzoek naar veiligheid anno 2019. Wat kunnen
we doen om ons nu veilig te voelen? En wat is de rol van internet hierin? Hoe ziet een
internetgijzeling er uit?
Voor alle jongerentoneelkijkgroepen van Het Nationale Theater hebben wij (in samenwerking met
HNT) geregeld dat iedere groep de workshop/inleiding voorafgaand aan de voorstelling kreeg.
Doordat de leerlingen voor de voorstelling zelf stil hebben gestaan bij veilige keuzes maken, voor
zowel jezelf als een ander, merkten we dat ze het verhaal van De Gijzeling en met name de
keuzes die hierin zijn gemaakt nog bijzonderder vonden. Ook hebben ze voor de voorstelling kort
met regisseur Thomas Schoots gesproken en hebben de acteurs tijd gemaakt om na afloop van
de voorstelling met de scholieren een nagesprek te houden. Firma MES vindt het belangrijk om
het jonge publiek te leren kennen en de scholen welkom te heten. Wij merken dat dit bijdraagt
aan een grotere betrokkenheid van scholen bij Firma MES.
Educatiemedewerker
We werkten in 2019 op vaste basis goed samen met educatiemedewerker Dimphna van Kempen,
die haar functie bij ons wegens drukte bij haar andere werkgever (HNT) helaas heeft moeten
neerleggen. Inmiddels hebben we echter een uitstekende vervanger gevonden in Mieke van der
Ven, die onze educatieve activiteiten op structurele basis zal vormgeven.
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7. Prestatiegegevens
PRODUCTIES / CONCERTEN / VOORSTELLINGEN (excl. Festivals, Cultuurparticipatie
en Cultuureducatie)

RAMINGEN

Eenheid

Raming
2019

Realisatie
2019

nieuwe producties

aantal

4

4

producties in reprise

aantal

1

3

voorstellingen

aantal

32

64

Previews / extra activiteiten

aantal

-

6

Bezoekers totaal in Den
Haag

aantal

2610

3874

waarvan betalende
bezoekers

aantal

2400

3654

waarvan niet-betalende
bezoekers.

aantal

200

220

waarvan bezoekers met
'ooievaarspas'

aantal

10

15

voorstellingen in Den Haag

17

Concerten / voorstellingen in de rest van Nederland

Concerten / voorstellingen

aantal

37

47

Bezoekers

aantal

3410

3546

Concerten /voorstellingen buiten
Nederland

Concerten / voorstellingen

aantal

2

2

Bezoekers

aantal

150

280

Totaal aantal concerten /
voorstellingen

aantal

71

119

Totaal aantal bezoekers

aantal

6170

7700

TOTALEN

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR
VOLWASSENEN1
RAMINGEN

Eenheid

Raming
2019

Realisatie
2019

Deelnemers

aantal

0

50

1

Het betreft hier het nagesprek dat wij hadden met de medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken bij De Gijzeling.
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Aangeboden verschillende
activiteiten

aantal

0

1

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND (primair en voortgezet
onderwijs)
AANBOD VOOR HAAGSE* SCHOLEN

RAMINGEN

Eenheid

Raming
2019

Realisatie
2019

Lessen / activiteiten voortgezet
onderwijs

aantal

0

8

Deelnemende scholen voortgezet
onderwijs

aantal

5

5

Deelnemende leerlingen
voortgezet onderwijs

aantal

295

230

AANBOD VOOR NIET-HAAGSE SCHOLEN
RAMINGEN

Eenheid

Raming
2019

Realisatie
2019

Lessen / activiteiten voortgezet
onderwijs

aantal

0

11

Deelnemende scholen voortgezet
onderwijs

aantal

4

4

Deelnemende leerlingen
voortgezet onderwijs

aantal

250

625
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10. Bestuur en medewerkers
Het bestuur van Stichting Theatergroep MES is in 2019 als volgt samengesteld:
In functie
Einde 1e termijn Einde 2e termijn

De heer E. Pals (Vz)

27-06-2016

27-06-2019

31-12-2019

De heer O. Ephraim (pm) 01-03-2011

01-03-2014

01-03-2017

Mevrouw C. Wiedenhof (secr) 27-06-2016

27-06-2019

27-06-2022

De heer K. Feenstra

27-06-2016

27-06-2019

27-06-2022

Mevrouw M. Uitdehaag

27-06-2016

27-06-2019

27-06-2022

Einde 3e termijn

16-03-2020

Bestuursleden van Stichting Theatergroep MES zijn onbezoldigd en worden voor drie jaar aangesteld. In
2020 zijn de heer Pals en de heer Ephraim vervangen door mevrouw J. van Nieuwenhoven en de heer
R.G. Boogaard.

Vaste medewerkers (in alfabetische volgorde):
Daan van Dijsseldonk (artistieke kern), Roos Eijmers (artistieke kern), Lindertje Mans (artistieke
kern) Thomas Schoots (artistieke kern), Marije van Rest (zakelijke leiding), Ashley Boermans
(productioneel en zakelijk medewerker) en Mieke van der Ven (educatiemedewerker)
Governance Code Cultuur
Firma MES heeft conform de code Cultural Governance een bestuur+directiemodel. De
toezichthoudende functie wordt dan ook door het bestuur van de stichting uitgevoerd. Het bestuur
heeft in totaal vijf leden. De directie bestaat uit zakelijk leider Marije van Rest en de vier leden
van de artistieke kern.
De taakverdeling is helder belegd en er zijn duidelijke functieprofielen, zowel voor het bestuur als
voor de directie. Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd
de zakelijk leider en een deel van de artistieke kern aanwezig om verantwoording af te leggen
over het gevoerde beleid. Het bestuur toetst haar eigen verantwoordelijkheid in een jaarlijkse
tussentijdse evaluatie en bij bestuursvergaderingen worden de suggesties uit de Code gevolgd.
Ook vinden er jaarlijks functioneringsgesprekken plaats met alle directieleden.
Het bestuur van de stichting draagt in samenspraak met de zakelijke en artistieke leiding van
Firma MES zorg voor een zorgvuldig beleidsvoering, goed toezicht en een transparante
verantwoording. Jaarplannen, jaarbegrotingen en projectbegrotingen worden door de directie
voorbereid en aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Binnen de beheersing van de
begroting is sprake van een beperkte volmacht binnen het door het bestuur vastgelegde
beleidsplan en begroting.
Binnen Firma MES wordt op open en integere wijze samengewerkt, zowel binnen het team als
op bestuursniveau. Er wordt toegezien op een zorgvuldige en verantwoorde omgang met de
mensen en middelen van de organisatie. Met de externe accountant wordt jaarlijks stilgestaan bij
de inrichting van de administratieve organisatie. En ook het interne systeem voor
risicomanagement is up-to-date
20
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 9 februari 2009 werd de stichting Stichting Theatergroep MES per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27336714.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Theatergroep MES wordt als volgt omschreven:
a) Het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee theater kan 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.
Bestuur
Het bestuur bestaat per einde boekjaar uit:
De heer E. Pals (voorzitter) (afgetreden per 1 januari 2020);
Mevrouw J. van Nieuwenhoven (voorzitter) (toegetreden per 1 februari 2020);
De heer O. Ephraim (penningmeester) (afgetreden per 16 maart 2020);
De heer B.R. Wesseling (secretaris) (afgetreden per 1 januari 2019);
De heer K. Feenstra;
Mevrouw C.M. Wiedenhof (secretaris);
Mevrouw M.J.J. Uitdehaag.
De heer R.G. Boogaard (penningmeester) (toegetreden per 16 maart 2020).
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1.2 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2019
€

2018
%

€

%

322.603
255.559
67.044

100,0%
79,2%
20,8%

429.141
360.673
68.468

100,0%
84,1%
15,9%

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Beheerslasten

45.547
23.197
68.744

14,1%
7,2%
21,3%

43.519
23.522
67.041

10,1%
5,5%
15,6%

Exploitatieresultaat

-1.700

-0,5%

1.427

0,3%

1
-206
-205

0,0%
-0,1%
-0,1%

-134
-134

0,0%
0,0%
0,0%

-1.905

-0,6%

1.293

0,3%

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.2 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de
onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2019
€

%

Begroting 2019
€
%

322.603
255.559
67.044

100,0%
79,2%
20,8%

308.822
219.400
89.422

72,0%
51,1%
20,9%

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Beheerslasten

45.547
23.197
68.744

14,1%
7,2%
21,3%

60.500
19.070
79.570

14,1%
4,4%
18,5%

Exploitatieresultaat

-1.700

-0,5%

9.852

2,4%

1
-206
-205

0,0%
-0,1%
-0,1%

100
100

0,0%
0,0%
0,0%

-1.905

-0,6%

9.952

2,4%

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.3 Begrotingsoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
Begroting
2019
€

2019
€

2018
€

Begroting
2018
€

322.603
255.559
67.044

308.822
219.400
89.422

429.141
360.673
68.468

400.106
307.050
93.056

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Beheerslasten

45.547
23.197
68.744

60.500
19.070
79.570

43.519
23.522
67.041

62.500
21.070
83.570

Exploitatieresultaat

-1.700

9.852

1.427

9.486

1
-206
-205

100
100

-134
-134

100
100

-1.905

9.952

1.293

9.586

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

2.810

4.027
2.810

4.027

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen

-

10.397

3.771
13.698

20.056
40.265

Liquide middelen
Totaal activazijde
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17.469

70.718

7.742

2.282

28.021

77.027

Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

10.518

12.423

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

10.518
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

12.423

3.926

35.892

2.216
11.361

14.485
14.227

Totaal passivazijde
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17.503

64.604

28.021

77.027

Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

Baten
Subsidiebaten
Baten

85.972
236.631
322.603

80.106
228.716
308.822

102.180
326.961
429.141

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten

196.189
59.370
255.559

168.000
51.400
219.400

216.233
144.440
360.673

Bruto exploitatieresultaat

67.044

89.422

68.468

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Beheerslasten

45.547
23.197
68.744

60.500
19.070
79.570

43.519
23.522
67.041

Exploitatieresultaat

-1.700

9.852

1.427

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

1
-206
-205
-1.905

100
100
9.952

-134
-134
1.293

Resultaat

-1.905

9.952

1.293
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Theatergroep MES, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:
Het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee theater kan worden
gemaakt.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting Theatergroep MES. Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog
volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor culturele instellingen in Nederland.
Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen
maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de ontwikkeling
van het resultaat van Stichting Theatergroep Firma MES.
Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Theatergroep MES kan daardoor onder
druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de
Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van
ondernemers en instellingen. Op grond van de financiële positie van Stichting Theatergroep MES per
balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve
financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van Stichting
Theatergroep MES een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk. De jaarrekening is dan
ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de instelling.
Vestigingsplaats, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Theatergroep MES, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 27336714.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Theatergroep MES zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de directe aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De beheerslasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€

Totaal 2019
€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

7.751
-3.724
4.027

7.751
-3.724
4.027

Afschrijvingen
Mutaties 2019

-1.217
-1.217

-1.217
-1.217

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

7.751
-4.941
2.810

7.751
-4.941
2.810

Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %
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2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Premies pensioen

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen subsidies
Borgsommen

Liquide middelen
ING Bank, rekening 5437258
ING Bank, spaarrekening 5437258
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31-12-2018
€

-

10.397

1.456
2.315
3.771

20.056
20.056

9.558
3.500
640
13.698

8.625
31.100
540
40.265

7.690
52
7.742

131
2.151
2.282

Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2019
€
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

12.423
-1.905
10.518

2018
€
11.130
1.293
12.423

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies pensioen

Overige schulden
Nog te betalen kosten
Reservering vakantiegeld
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen nettoloon

31-12-2018
€

3.926

35.892

2.216
2.216

10.841
3.644
14.485

4.018
7.227
116
11.361

3.056
6.930
3.680
561
14.227

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Zeestraat 66 te Den
Haag. De huurverplichting bedraagt € 5.280,-- per jaar. De huurverplichting kan maandelijks opgezegd
worden.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Baten
Publieksinkomsten
Bedrijfsvoorstelling
Educatie opbrengsten
Sponsorinkomsten
Overige opbrengsten

Subsidiebaten
Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag
Overige subsidies Gemeente Den Haag
Overige subsidies/bijdragen
Overige bijdragen uit private middelen
Stichting Zabawas

Begroting
2019
€

2018
€

62.341
7.360
6.711
6.345
3.215
85.972

62.606
4.000
3.000
10.000
500
80.106

65.936
13.600
7.000
11.660
3.984
102.180

189.791
39.340
7.500
236.631

181.716
47.000
228.716

186.441
10.000
11.020
119.500
326.961

De subsidie Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan betreft een meerjarige exploitatie in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De subsidieverlening 2019 is schriftelijk bevestigd met kenmerk
ABBA/VL/17951 van 19 december 2018.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Activiteitenlasten personeel
Artistieke leiding regie
Artistieke leiding spel
Educatie
Honoraria uit projecten

Activiteitenlasten materieel
Project PR medewerker
Vormgeving
Drukwerk
Verspreiding
Advertenties
Registratie
Decor, kostuum en rekwisieten
Techniek
Transport, reis en verblijf, sejour
Overige activiteitenlasten materieel
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Begroting
2019
€

2018
€

32.570
112.723
4.510
46.386
196.189

34.000
102.000
3.000
29.000
168.000

34.254
99.765
82.214
216.233

7.000
3.709
1.005
2.702
2.356
1.792
4.578
8.611
13.869
13.748
59.370

8.000
3.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
26.300
7.600
51.400

11.660
5.130
1.364
4.424
2.820
3.095
24.121
26.950
42.141
22.735
144.440

Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Beheerslasten personeel
Zakelijke leiding
Artistieke kern
Kantoormedewerker
Vrijwilligersvergoedingen

24.610
16.055
4.082
800
45.547

Begroting
2019
€

28.000
16.000
16.500
60.500

2018
€

22.160
14.174
6.150
1.035
43.519

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 3,82 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2018 waren dit 3,51 werknemers.
Beheerslasten materieel
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Reiskosten
Kantoorbenodigdheden
Administratie en accountantskosten
Verzekeringen en contributies
Telefoonkosten
Portikosten
Representatiekosten
Licenties en abonnementen

7.680
1.217
865
1.260
8.017
969
1.468
1.721
23.197
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5.500
1.000
1.000
7.070
1.000
1.000
500
1.000
1.000
19.070

7.962
800
525
720
10.300
923
988
1.304
23.522

Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

Begroting
2019
€

€

2018
€

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

1

-

-

206

-100

134

Den Haag, 24 april 2020
Stichting Theatergroep MES

Mevrouw J. van Nieuwenhoven (voorzitter)
namens het bestuur van de stichting

De heer O. Ephraim (penningmeester)
namens het bestuur van de stichting
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Den Haag
Aan: het bestuur van Stichting Theatergroep MES
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Theatergroep MES te Den
Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Thestergroep MES op 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den
Haag;

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2019;
2) de staat van baten en lasten over 2019; en
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theatergroep MES zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

Postbus 2003

1071 LJ Amsterdam

BANK Rabobank 11.41.66.579

1200 CA Hilversum

T 020 379 26 00

BIC RABONL2U

T 035 623 98 19

www.kamphuisberghuizen.nl

IBAN NL19RABO0114166579

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag
2017.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Richtlijnen verantwoording subsidies
Den Haag 2017.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 24 april 2020
KAM PHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand M sc RA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

