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De pers over Firma MES in 2021 
 
 

‘De briljante dramaturgie benadrukt de spanning  
tussen zwijgen over het koloniale verleden  

of het recht in de ogen kijken.’ 
  

– Keuze van de Criticus 🏅, Theaterkrant over Oksigen 

  

 

‘Van Dijsseldonk weet de rijzende paniek van het hoofdpersonage goed tastbaar 
te maken, en de visuele vormgeving [...] voegt een interessante laag aan het 

origineel toe, alsof Locke in een soort vagevuur gevangen zit.’ 

 
-NRC over TECH: STREAM, Locke 

 

 
‘Mans’ onwaarschijnlijk beheerste performance laat het onderscheid tussen 

mens en geprogrammeerd object geheel en al vervagen. (…) Mans’ mini-opera 

zindert nog lang na.’ 
 

-NRC over TECH: STREAM, The Life And Death Of A Sex Robot 
 
 
 

‘Sinds maart 2020 had ik geen theatervoorstelling meer meegemaakt, en ik was 
een beetje vergeten dat theater ook een heel fysieke ervaring is. Dat maakte 

Oksigen mijn vuurdoop, het einde van mijn eigen isolatie. Wat een goede manier 
om weer ‘naar het theater’ te gaan. Zoals een stem in mijn hoofd het had kunnen 

verwoorden: Intens. Haags. Aanrader.’ 
 

-Indisch Anders over Oksigen  
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2. Over Firma MES 
 
Missie  

Firma MES is een Haags theatercollectief dat bestaat uit artistieke kern Daan van Dijsseldonk, 
Roos Eijmers, Lindertje Mans en Thomas Schoots en zakelijk leider Marije van Rest. De 
artistieke kern creëert, speelt en regisseert de producties. Het is onze missie om, door middel 
van theater, nieuwe perspectieven te bieden op maatschappelijke vraagstukken. Hierbij 
nemen we empathie als uitgangspunt. 
  

Hoofddoelstelling  

Firma MES verbeeldt vanuit standplaats Den Haag waargebeurde verhalen die laten zien 
hoe wij als mens beïnvloed worden door de grote thema’s in de samenleving. We 
creëren ruimte voor nieuwe perspectieven: op de stad, het land en de wereld, en hoe we 
daar met elkaar in leven. In het theater en daarbuiten, met voorstellingen en andere 
verschijningsvormen, in direct contact met onze bronnen: wij zijn een open source 
documentair verhalenplatform. 
  
Kernactiviteiten 

● We maken theatervoorstellingen over waargebeurde maatschappelijke 
gebeurtenissen.  

● Soms verwerken we de verhalen in een andere vorm, zoals een podcast of audiotour. 
 
Doelen 2021-2024: 

● waargebeurde verhalen met maatschappelijke impact 
● een groter publieksbereik in Den Haag en daarbuiten  
● gezonde bedrijfsvoering, duurzaam produceren 

 
Wij vertellen verhalen die niet op een spandoek passen. Perspectieven die niet in één 
camerashot te vatten zijn. Waarin verschillende mensen, op verschillende manieren geraakt 
worden. We richten ons op grote maatschappelijke en politieke thema’s vanuit een 
humanistische inslag. Wij willen weten: wat betekent het als mens, om onderdeel te zijn van 
die thema’s? Hoe gaan we als mens in vredesnaam om met alles wat er gebeurt in onze 
wereld? Hoe verschillen we daarin van elkaar? En in hoeverre zijn we daarin hetzelfde? Wij 
hebben een passie voor verhalen die dát in zich hebben: de vertaling van grote thema’s naar 
een ultra menselijk niveau, vanuit verschillende oogpunten en empathie met onze personages. 
We nemen de tijd en de ruimte om heel precies de verschillende mogelijkheden te verkennen. 
Dat wekt soms verwarring en boosheid op, maar vaak ook humor, ontroering, schoonheid en 
troost. Wij staan voor verbeelding die de polemiek overstijgt. 
 
Wij halen inspiratie op door middel van onze eigen zoektocht en ons netwerk van volgers en 
bezoekers die regelmatig meedenken met de producties. We realiseren twee grote projecten 
per jaar en zorgen voor de flexibiliteit om successen door te laten groeien en in te springen op 
actuele kansen. Succesvolle producties blijven op het repertoire, zowel op aanvraag als op 
eigen initiatief. We bereiken nieuwe theaterdoelgroepen en versterken de interactie met ons 
publiek. 
  

Artistieke uitgangspunten 
 
Waargebeurde verhalen met Haagse component 
In de huidige kunstenplanperiode vertrekken wij vanuit waargebeurde verhalen. In tijden van 
versimpeld fake news en makkelijk behapbare statements vinden we het belangrijk om ruimte 
te houden voor de nuance en complexiteit die de werkelijkheid in zich heeft. We willen laten 
zien hoeveel diepgang onze werkelijkheid in zich heeft, hoe rijk de wereld is waarin wij leven. 
Daarbij focussen we op verhalen met een Haagse component. Omdat de uitdagingen waar 
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deze stad voor staat, de uitdagingen van de wereld zijn. Als Haagse makers kennen wij de 
stad op een andere manier: een deel van ons is hier opgegroeid en woont er nog steeds. Deze 
‘Haagse’ blik werkt door in onze producties en in onze blik op de wereld.  
  
Open source 
We laten ons inspireren door online open source onderzoeksnetwerk Bellingcat, waarin 
amateuronderzoekers van over de hele wereld bijdragen aan het oplossen van een vraagstuk. 
Al onze volgers – theaterbezoekers, mensen die onze social accounts volgen en mensen die 
over ons lezen in de krant – vormen samen een groot netwerk waaruit wij informatie putten. 
We betrekken hen intensief bij de research voor onze producties: de audio-interviews die we  
via een audio-vragenlijst in WhatsApp voor Oksigen verzamelden zijn hier een goed voorbeeld 
van. Veel van de audio-fragmenten die mensen instuurden, kregen een plek in de uiteindelijke 
audio-voorstelling. We hebben ontdekt dat het uitzetten van een concrete vraag over een 
specifiek onderwerp meer bruikbaar materiaal oplevert dan een algemene open call. We geven 
ook open source terug aan ons netwerk. Na een speelreeks komen eventuele audiotours en 
podcasts vrij beschikbaar op onze website.  
 
Verhalencuratoren 
Een verhaal dat door Firma MES wordt verteld, moet voldoen aan de volgende punten:  

● Urgentie: is het een verhaal dat nu verteld moet worden? Biedt het nieuwe 
perspectieven op belangrijke maatschappelijke vragen?  Raakt het aan een onderwerp 
dat misschien moeilijk te bespreken is, of waar veel uiteenlopende opvattingen over 
bestaan? Laat het een wereld zien die anders niet gezien of vergeten wordt?  

● Zeggingskracht: wordt het beleefd door verschillende mensen, op verschillende 
manieren? Die menselijke vertaling is onze kracht. Het maakt onze voorstellingen 
zowel genuanceerd als spannend: niet alleen leef je mee met de receptioniste die 
gegijzeld wordt, maar ook met de terrorist die haar onder schot houdt. 

● Poëtische waarde: wij voegen verbeelding toe. Ons vertrekpunt is documentair, maar 
er is altijd de vraag: zit er theater in? Kunnen we een laag toevoegen die dieper gaat 
dan begrip? Ontroering, ongemak, frictie? Ons doel is niet om één waarheid te vinden, 
maar om een relatie met de werkelijkheid aan te gaan met aandacht, zorg, ruimte en 
tijd. 

  
Overkoepelende thematiek: who owns the story? 
Binnen de verhalen die we kiezen is een 
overkoepelende thematiek zichtbaar: wij worden 
als makers getriggerd door machtsongelijkheid. Dit 
vertaalt zich op twee manieren. Enerzijds is 
machtsongelijkheid vaak een onderdeel van de 
thema’s die we kiezen: bij Oksigen – onze 
audiotour over het koloniale verleden van Den 
Haag – was het evident dat de macht tussen de 
verschillende betrokkenen in de koloniale 
geschiedenis ongelijk verdeeld was. Anderzijds is 
er ook vaak sprake van machtsongelijkheid in het 
praten en denken over die thema’s. Wie bepaalt het 
narratief?  
 
Bij Oksigen gaat het om de geschiedenis die vaak eenzijdig wordt verteld, vanuit een dominant 
koloniaal perspectief. Maar we voelen allemaal haarfijn aan dat dat niet het enige perspectief 
kan zijn. En hoe meer onderzoek je doet, hoe meer perspectieven er tegelijk waar kunnen zijn. 
Vaak zit daar een spanning. Wie wordt gehoord en wie niet? Bij The Biggest Lawsuit On The 
Planet ging dit over een simpel 16-jarig meisje dat het opneemt tegen een veel machtigere 
Amerikaanse overheid. En ook bij TECH is de thematiek herkenbaar: twee robots nemen de 
macht over het verhaal over en vertellen hun visie.  

"Een onderzoekende houding, luisteren 
naar mensen, verschillende stemmen een 

podium bieden. Theatraliteit in kleine 
persoonlijke verhalen vinden en die 

koppelen aan grotere maatschappelijke 
thema’s. Niet met als uitgangspunt om 

ons eigen wereldbeeld te bevestigen, 
maar juist om te wroeten in de grijze 

gebieden die voor ons wringen of 
onduidelijk zijn. Dat vind ik typisch Firma 

MES." 
 

- Thomas, artistieke kern 
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Het thema machtsongelijkheid scherpt ons denken over toekomstige producties aan. De 
Onaantastbaren – onze nieuwe voorstelling in het najaar van 2022 – gaat bijvoorbeeld over 
de dilemma’s van diplomaten en over diplomatieke immuniteit: een in de wet vastgelegde vorm 
van ongelijkheid. Ons theater is eerder menselijk dan uitgesproken politiek of activistisch. 
Tegelijk is macht een thema dat past bij Den Haag als politieke hoofdstad en past bij onze 
maatschappelijke en artistieke drive.  
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3. Producties 2021 
 
THE BIGGEST LAWSUIT ON THE PLANET 
Een intiem portret van een jonge klimaatactiviste-januari 2021 
 
Op een zomerochtend in 2016, vier jaar voor de massale klimaatprotesten in ons land, 
overstroomt het huis van Jayden F.. Jayden is een nukkige puber met lang zwart haar en 
donkere eyeliner uit Rayne, Louisiana. Ze stapt uit bed en staat tot haar enkels in de drek. 
Klimaatverandering veroorzaakte de storm die de schade teweegbracht. Samen met 20 
andere jongeren klaagt ze nu de Amerikaanse regering aan, in de rechtszaak die bekend staat 
als The Biggest Lawsuit on the Planet. 

We volgen Jayden, haar advocaat en haar ouders in de aanloop naar Jaydens belangrijkste 
speech tot nu toe. The Biggest Lawsuit on the Planet is een intiem portret van een jonge 
activiste en haar familie en vrienden. Wat betekent het om een strijd aan te gaan die zoveel 
groter is dan jijzelf? Welke offers moet je daarvoor brengen? Wat kunnen wij leren van Jayden, 
en van de mensen om haar heen? 

 
PR-beeld The Biggest Lawsuit on the Planet 

The Biggest Lawsuit on the Planet zou op 14 maart 2020 in première gaan in het huistheater 
van Firma MES, Theater aan het Spui in Den Haag, en vervolgens touren door het hele land. 
Uiteindelijk kon alleen de eerste try-out van 11 maart doorgaan. Daarna werd de tournee 
verplaatst naar later dat voorjaar, en daarna naar november 2020 en januari 2021. Helaas kon 
ook deze nieuwe speelreeks i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. Na nog enkele 
pogingen tot verplaatsing hebben we daarom moeten besluiten deze productie voorlopig 
geheel te cancellen. Het behoort dus tot de mogelijkheden om de productie in een toekomstig 
seizoen alsnog aan te bieden. We hebben hiervoor in 2020 een deel van de middelen uit 
projectsubsidies voor deze productie gereserveerd als bestemmingsreserve. De productie 
aanbieden in een andere vorm – bijvoorbeeld middels een podcast – behoort ook tot de 
mogelijkheden.  
 
In totaal hebben we de voorstelling 4x gespeeld. Eén keer in maart 2020, drie keer in het 
najaar van 2020. We hebben hier in het jaarverslag 2020 al uitgebreid op gereflecteerd. 
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In verband met de zwangerschap van actrice Roos Eijmers, hebben we voor de verplaatste 
tournee in november 2020 en januari 2021 een nieuwe actrice aangetrokken. Dat resulteerde 
in een prettige samenwerking met Jessie Wilms. 
 
‘Ik vond ‘m goed geschreven en gespeeld. Het is een scherpe staalkaart van alle krachten-
velden  rondom dit onderwerp’ 
-Kasper Kapteijn, programmeur podium Mozaïek n.a.v. de eerste try-out in het najaar 
 

TECH: TOURNEE EN STREAM 
Drie solo’s over mens en technologie, tournee gecanceld, online te zien-mei 2021 
 
TECH: ALICE 
Alice is een huishoudrobot die het allemaal voor elkaar heeft: een fijn huis, een zorgzaam 
baasje en voldoende stroom. Maar niemand weet hoe ver Alice zich al heeft ontwikkeld: ze 
benadert het menselijke veel dichter dan is toegestaan. Als dit bekend wordt zal ze vernietigd 
worden, maar nog langer als gevangene repeterende handelingen blijven uitvoeren is ook 
geen optie. Vandaag besluit Alice te vertrekken… 
 
Jibbe Willems schreef deze monoloog waarin we als 
mensheid nieuwe dingen over onszelf leren van een 
nietsontziende, uit haar algoritmes brekende 
huishoudrobot. Tijd om te luisteren naar hoe 
technologie over óns denkt. Anna Raadsveld nam 
dit seizoen de rol over van Roos Eijmers. Anna is 
o.a. bekend van het tv-programma De Vloer Op en 
de films Hoe duur was de suiker en Smoorverliefd.  
 
TECH: LOCKE 
In Locke krijgt een toegewijde vader, echtgenoot en bouwcoördinator aan de vooravond van 
de grootste betonstorting uit zijn carrière een telefoontje dat zijn hele leven op losse schroeven 
zet. Hij stapt in zijn auto. Een klein uur later stapt hij uit en is alles anders. 
 

Een rationele man die moet omgaan met de meest 
emotionele nacht van zijn leven. We volgen hem, 
terwijl hij simultaan probeert zijn gezin te redden, de 
betonstorting te laten slagen én zijn baan te 
behouden. Hij kijkt niemand in de ogen, raakt 
niemand aan. Maar zijn hele leven verandert, met 
niets meer dan het besturingssysteem van zijn 
telefoon tot zijn beschikking. Wat zegt dat over onze 
moderne menselijke relaties? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Raadsveld in TECH: ALICE 

Daan van Dijsseldonk in TECH: LOCKE 
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TECH: THE LIFE AND DEATH OF A SEX ROBOT 
De release van de eerste seksrobot in Nederland is 
een feit: Robin, door Mytenga B.V. The Life And Death 
Of A Sex Robot volgt het levensverhaal van Robin: van 
de fabriek waar ze wordt gemaakt, via het eerste 
gebruik, naar de recycling. Lindertje Mans creëerde 
samen met Roald van Oosten een serie popsongs die 
haar verhaal vertellen. 
  

 
The Life and Death of a Sex Robot 
gaat over het punt waar de oudste 
menselijke verlangens raken aan de 
nieuwste ontwikkelingen in 
technologie. Geen monoloog, maar 
een volledig Engelstalig theatraal 
concert dat alle zintuigen stimuleert. 
Zijn we klaar voor een nieuwe, intieme 
relatie met de apparaten om ons 
heen? 

 
De theatertour 
Voor het voorjaar van 2021 stond de 

landelijke tournee gepland van TECH. De voorstellingen werden gemaakt ter ere van ons 10-
jarig bestaan in 2019 en speelden toen alleen in Den Haag, Amsterdam en op Festival 
Boulevard. Omdat de voorstellingen erg goed werden ontvangen en wij nog voldoende 
mogelijkheden zagen voor doorontwikkeling, hebben we besloten tot een landelijke tournee in 
2021. Er stonden in het voorjaar van 2021 uiteindelijk 24 voorstellingen gepland in theaters 
door het hele land.  
 
Vanwege de lockdown die in december 2020 weer van kracht werd, zagen we al enigszins 
aankomen dat we niet al in februari 2021 zouden kunnen gaan spelen. Ons impresariaat is 
daarom in februari 2021 aan de slag gegaan met het omboeken van diverse voorstellingen 
naar april en mei. Bovendien hebben we als collectief besloten om de voorstellingen in februari 
toch volledig ‘af’ te repeteren en te monteren, zodat we – zodra de theaters weer zouden 
opengaan – helemaal ready to go zouden zijn.   
 
We hebben de tournee uiteindelijk niet op één specifiek moment gecanceld. We hebben steeds 
geprobeerd om voorstellingen die we nog niet konden spelen te verschuiven naar een later 
moment in het voorjaar. Met als uitgangspunt: als we kúnnen spelen, dan spelen we. Helaas 
werden we daarin uiteindelijk ingehaald door de realiteit en uiteindelijk hebben we geen enkele 
voorstelling van TECH in het voorjaar van 2021 live kunnen spelen, omdat de theaters pas 
weer in juni open gingen.  
 
TECH: Stream 
In de tussentijd hielden we wel rekening met het scenario dat theaters tot de zomer helemáál 
niet open zouden gaan. Daarom zijn we al tijdig begonnen met het ontwikkelen van ideeën 
voor een online versie. Zo werd het idee voor TECH: STREAM geboren. We wilden samen 
met een getalenteerde filmmaker zoeken naar een vertaling in beeld van de verschillende 
karakters van de drie solo’s. 
 
Het was van belang hiervoor de juiste partner te vinden: een filmmaker die zich enerzijds kon 
voegen naar de drie verschillende concepten, en anderzijds een eigen artistieke laag kon 

Lindertje Mans in TECH: TLADOASR 

“Het is meer een conceptalbum dan teksttheater: in een 
naadloze samenkomst van camerawerk, opzwepende 
muziek, zang, ritmische tekstbehandeling en het 
hypnotiserende lichtontwerp van Wilfred Loopstra 
volgen we een seksrobot, van wie het nergens helemaal 
duidelijk wordt of ze nu wel zelfbewust is of niet.(…) 
Mans’ onwaarschijnlijk beheerste performance laat het 
onderscheid tussen mens en geprogrammeerd object 
geheel en al vervagen (…) Mans’ mini-opera zindert nog 
lang na.” 
 

NRC (2021) over The Life And Death Of A Sex Robot 
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toevoegen. Na gesprekken met verschillende makers kozen we uiteindelijk voor Tanja 
Busking. Zij werkt als filmmaker in het veld van nieuwe media, biotechnologie en videoclips. 
 
Waar bij grotere gezelschappen soms twee weken voor een theaterverfilming worden 
uitgetrokken, hadden wij slechts de middelen om één dag per solo te filmen. Dit vergde 
creativiteit, efficiëntie en een uitgebreide voorbereiding. Vooraf hebben de makers en Tanja 
veel overlegd over het film-technische concept per solo, en werd in samenwerking met het 
hele team een strakke planning gemaakt. Met lichtontwerper Wilfred Loopstra werd gezocht 
naar manieren om het lichtplan aan te passen voor op beeld.  
 
De solo’s werden geprogrammeerd op 22 t/m 25 april 2021 in samenwerking met het Nationale 
Theater. Om de ervaring exclusief te houden stonden de solo’s slechts vier dagen online. Een 
kaartje bleef vier dagen geldig, voor de avonduren en de zondagmiddag. Hiermee kon je de 
solo’s op de door jou gewenste volgorde bekijken. 
 
Voor de online omgeving ontwierpen we zelf een Vimeo-homepage met een persoonlijke 
introductie video en toegang tot de drie solo’s. Ook kon je via deze pagina de livestream Q&A’s 
bekijken die we twee avonden hebben gehost. Zo werd de pagina een beetje onze eigen 
TECH-festivalomgeving. 

 
Artistieke reflectie 
In eerste instantie was de inzet van de TECH-tournee om de 
bestaande solo’s door te ontwikkelen naar een volledige en 
tourbare versie. Hierin zijn wij goed geslaagd. De drie acteurs 
zijn allen aan de slag gegaan met de resterende 
aandachtspunten, bijvoorbeeld het nog preciezere fysieke spel 
van Lindertje en het nog meer kleur geven van de personages 
‘aan de andere kant van de telefoonlijn’ door Daan. Verder 
hebben ook het lichtontwerp en het decor een upgrade 
gekregen. In verband met het zwangerschapsverlof van Roos 
Eijmers werkten we voor Alice met een nieuwe actrice: Anna 
Raadsveld. 
  
Daarna veranderde het project van vorm: ons doel bij de streams was om een eigen vertaling 
van theater naar film te maken en wij denken dat we daar goed in zijn geslaagd: TECH Stream 
is geen ‘kale’ registratie van een theatervoorstelling, en geen volledige speelfilm, maar echt 
een videoversie van een theatersolo. De theatervorm is aangepast naar een vertaling op beeld, 
en tegelijkertijd is het geen realisme: je blijft voelen dat je naar theater zit te kijken. Wat ook 
goed is gelukt, is dat we enerzijds elke solo wilden voorzien van een eigen beeldtaal en een 
(letterlijk) eigen kleurpalet, maar tegelijk wel streefden naar een overkoepelende esthetiek. De 
hand van zowel regisseur Thomas Schoots als van filmmaker Tanja Busking is zichtbaar in 
elke solo. 
 
Vooral Locke en The Life And Death Of A Sex Robot communiceerden goed met het publiek 
en bleken elk op hun eigen manier ook online erg meeslepend. Alice bleek qua vorm iets 
lastiger naar film te vertalen dan de andere twee. De (vooral aan het begin) filosofische, 
intellectuele toon van de tekst komt beter tot zijn recht binnen de intimiteit van een theater: 
dan blijf je beter bij de les. Hierbij had actrice Anna Raadsveld de extra uitdaging dat ze de 
toch al niet eenvoudige tekst nooit voor een live publiek had kunnen inspelen. Binnen die 
uitdagingen kende de videoversie van Alice toch ook een hoop geslaagde momenten. 

“Van Dijsseldonk weet de 
rijzende paniek van het 
hoofdpersonage goed 
tastbaar te maken, en de 
visuele vormgeving [...] 
voegt een interessante laag 
aan het origineel toe, alsof 
Locke in een soort vagevuur 
gevangen zit.” 
 

NRC (2021) over Locke 
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Productioneel 
Het produceren van een theaterstream was 
nieuw voor ons: we wisten dat dingen anders 
zouden lopen dan we van tevoren konden 
inschatten. Elke verandering in het stuk kost 
bijvoorbeeld weer tijd in de montage en vaak 
moesten de makers ook wachten tot de filmcrew 
de wijzigingen had verwerkt, of andersom. Dit 
maakte het hele proces tijdrovender dan van 
tevoren gedacht. Bij een eventueel volgende 
filmversie weten we nu beter welke precieze 
stappen genomen moeten worden en zullen we 
nog beter in staat zijn om daarbij een passende 
planning te maken. 
 
Publiciteit en publieksbereik 
Voorafgaand aan het online zetten van de stream hadden we de hoop dat we minimaal 150 
bezoekers zouden bereiken. We hebben uiteindelijk 124 kaarten verkocht, al hebben de solo’s 
wel meer views, dus logischerwijs hebben mensen hun inlogcodes ook met elkaar gedeeld. 
Daarnaast hebben we nog 25 kaarten verkocht aan onderzoeksbureau Movisie, t.b.v. een door 
hen georganiseerde interne bijeenkomst over technologie. 
 
We wisten dat het werven van publiek voor de streams een uitdaging zou zijn, en dat bleek te 
kloppen. Het werven van publiek voor online voorstellingen vergt een zeer lange adem en een 
uitzonderlijk goede marketingstrategie waar je als klein theatercollectief eigenlijk haast niet de 
tijd en de middelen voor hebt.  
 
We vonden het erg leuk om na afloop van de streams online in gesprek te gaan met ons 
publiek, via live Q&A’s. Dit deden we via Vimeo en Instagram. Vooral het nagesprek via 
Instagram was geslaagd omdat het zo makkelijk was en omdat veel mensen het op een later 
moment nog terug konden kijken. Deze vorm kunnen we in de toekomst vaker inzetten. 
 
Verkoop en promotie 
Voor de stream hebben we een speciale stream-projectpagina aangemaakt op onze website 
en op Vimeo. Dit werkte goed, omdat we hierdoor ook de technische kant voor de bezoeker 
goed konden uitleggen. 
 
We hebben er uiteindelijk niet voor gekozen om de stream 4 dagen lang 24/7 online te zetten, 
maar alleen voor een afgebakende periode (de avonden + de zondagmiddag). Dit was een 
bewust keuze zodat mensen echt een avondje gaan zitten voor jouw stuk, maar bleek toch 
niet de meest handige opzet. De stream liep niet 24/7 door, maar de kaartverkoop suggereerde 
dit wel, omdat je een kaartje kon kopen voor de hele periode. Achteraf concluderen we dan 
ook dat het fijner was geweest om de online pagina gewoon voor 4 dagen volledig open te 
stellen, zodat mensen meer flexibiliteit hadden.  
 
Wat verder interessant was om te zien is dat er veel last-minute verkoop was. Het is duidelijk 
dat bij online voorstellingen mensen direct na het kopen al willen kijken. Dit is anders dan bij 
een reguliere voorstelling, waarbij een significant deel van het publiek het voorstellingsbezoek 
altijd ruim van tevoren plant.  
 
Op het gebied van kaartverkoop hebben we enkele lessen geleerd. De kaartverkoop voor de 
stream verliep via Het Nationale Theater (HNT). Dit heeft voordelen (een groot bereik), maar 
had voor de stream ook wel nadelen. De diverse systemen waar HNT gebruik van maakt (het 
planningsysteem (Yesplan), de site (Peppered) en het kaarverkoopsysteem (Ticketmatic)) 

“Voor mij was het maken van de 
videoversie van The Life And Death Of A Sex 
Robot een hoogtepunt. Na zo lange tijd niet 
spelen en creëren, was ik zo blij om weer in 
een theaterzaal met een team samen iets 
te maken. En te zien dat het echt een 
nieuwe laag gaf aan de performance. Voor 
mij was dit project een bevestiging dat dit 
een pad is dat ik verder wil aflopen, ook 
met mijn nieuwe solo The Gaia Hypothesis 
(2022).” 
 

Lindertje, artistieke kern  
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bleken niet gemaakt om op deze manier kaarten te verkopen, wat vaak storingen opleverde. 
Hierdoor hebben we wellicht kaartverkoop misgelopen.  
 
Wat verder ook een tegenvaller was, was dat Facebook de inhoud van ons publiciteitsmateriaal 
te expliciet vond, waardoor we niet mochten adverteren. Er waren geen uitgesproken of 
geschreven teksten over seks, maar zelfs de beelden van Sex Robot waren volgens Facebook 
te suggestief.  
 
We hebben veel mooie persaandacht gehad voor de TECH stream, met onder andere een 
groot voorstuk in De Volkskrant en een mooie recensie in het NRC.  
 
Cijfers 
Oorspronkelijke speelperiode   19 februari t/m 8 mei 2021 
Gerealiseerde voorstellingen   0 (i.v.m. gesloten theaters) 
Bereikt live publiek    0 (i.v.m. gesloten theaters) 
 
Streamperiode TECH    do 22 t/m zo 25 april 2021 
Beste scorende kijkdag   zaterdag 24 april 2021 
Aantal verkochte kaarten   124 kaarten 
Bedrijfsvoorstelling Movisie   25 kaarten 
 
The Life and Death of a Sex Robot   180 views  454 impressions 
Alice      163 views  413 impressions 
Introductie      160 views  412 impressions 
Locke       141 views  437 impressions 
TECH: talk op Instagram   300 weergaven 19 vind ik leuks 
TECH: talk op Vimeo    26 views  62 impressions 
 
Eindoordeel TECH 
We zijn ontzettend trots op wat we binnen alle 
beperkingen zowel praktisch als financieel als artistiek 
hebben neergezet. We hebben de mogelijkheden van 
een voor ons nieuwe vorm leren kennen en dat 
smaakt naar meer. Bovendien was het inspirerend om 
in coronatijd werk met ons publiek te delen. We 
hebben geleerd dat publiek niet automatisch op 
gestreamd theater af komt. We zijn desondanks heel 
blij met het resultaat en de reacties en sluiten hybride 
vormen tussen live en online voor toekomstige 
producties zeker niet uit. De geslaagde videoversie 
van The Life Of A Sex Robot toont zich bovendien 
bruikbaar voor promotiedoeleinden.  
 

  

“De streams van TECH waren een 
bewust experiment in coronatijd, waar 
ik heel trots op ben. Ik denk dat het mij 
acteur meer geleerd heeft over de 
vertaling van theater naar film. 
Daarnaast leerde ik als maker dat de ene 
solo er meer voor geschikt is dan de 
andere. Daarbij werden we bevestigd in 
ons vermoeden dat de distributie van 
streams weer een heel ander vak is dan 
kaartjes verkopen voor theater.” 

- Daan, artistieke kern 
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OKSIGEN 
Audiotheater in de Archipelbuurt over identiteit en het koloniale verleden-september, oktober 
2021 
 

 
Een groep publiek staat voor de villa van de familie Broese van Groenou 

 
Firma MES onderzocht het verhaal achter het duurste Haagse huis op Funda, ontdekte een 
opvallende band met Nederlands-Indië, en vroeg aan zoveel mogelijk mensen: wie ben jij? Het 
resultaat werd Oksigen: een audio-wandeling vol bijzondere en confronterende verhalen over 
identiteit en het koloniale verleden.  
 
Een audio-wandeling met denkruimte over de 
gelaagdheid van onze geschiedenis en identiteit. Een 
verhaal met vele kleuren, geuren en ruimte: Oksigen. 
Dat is Bahasa Indonesia voor ‘zuurstof’, denkruimte 
dus. We cureerden een tentoonstelling vol stemmen 
dwars door de Archipelbuurt in Den Haag. Verhalen 
van mensen die onderzoekend kijken naar onze 
geschiedenis. Al wandelend gingen we op zoek naar 
het antwoord op de vraag: hoe vormt jouw 
familiegeschiedenis je identiteit? 
 
Bij startlocatie Beeld en Geluid Den Haag werd het 
publiek ontvangen door één van de Firma MES 
acteurs en kreeg iedereen een koptelefoon. De tour 
liep vervolgens door de Archipelbuurt, waarna het 
publiek een stuk werd vervoerd met een golfkarretje. 
Het publiek wandelde daarna door een stuk bos en 
natuur om uiteindelijk uit te komen bij een enorme 
villa in het Van Stolkpark. Daar luisterde het publiek, 
liggend op veldbedjes op een verlaten tennisveldje, 

“Ik herinner me een vrouw die Oksigen 
had gelopen (ruim een uur) en daarna 
vanaf de eindlocatie helemaal terug was 
komen lopen naar Beeld en Geluid (nog 
eens een half uur) omdat ze alles nog even 
goed op zich in wilde laten werken. Met 
tranen in haar ogen kwam ze naar me toe 
en ze vertelde dat ze eigenlijk nu pas voor 
het eerst echt begreep wat haar moeder 
had doorgemaakt met de grote reis 
vanuit Indonesië naar Nederland en dat 
dat zoveel voor haar betekende. Ze wilde 
nog een keer komen met haar kinderen, 
omdat ze hier thuis met elkaar nooit goed 
over hadden kunnen praten. Dat raakte 
me enorm, dat we iets hebben gemaakt 
wat generaties blijkbaar emotioneel 
nader tot elkaar kan brengen.” 
 

- Roos, artistieke kern 



15 
 

naar een intense monoloog ingesproken door acteur Maarten Heijmans en was er een 
daverend muzikaal live-einde door twee jonge rappers.  
 
Oksigen was in eerste instantie te zien van 15 september tot en met 10 oktober 2021. Omdat 
bijna alle voorstellingen waren uitverkocht hebben we nog een succesweek ingelast en dus 
speelde de laatste Oksigen op 17 oktober 2021. 
 
Artistiek proces 
Onze koloniale geschiedenis is een belangrijk en spannend onderwerp. De behandeling ervan 
vergt een grote zorgvuldigheid, waarbij we ons bewust waren van onze eigen bevoorrechte 
positie als overwegend wit theatergezelschap. Uiteindelijk denken we dat het erg goed gelukt 
is het enorme thema op de juiste manier te kaderen, en een aantal goede rode draden en 
personen te vinden waar de rest van de verhalen mooi omheen pasten. Doordat we veel 
verschillende mensen hebben geïnterviewd, is het ons gelukt een breed palet aan 
perspectieven te laten horen. Publiek voelde zich begrepen en vertegenwoordigd, maar werd 
tegelijkertijd uitgedaagd met open blik te reflecteren. 
 
We ontdekten tijdens onze research het verhaal over de familie Broese van Groenou, die een 
suikerfabriek exploiteerde in voormalig Nederlands-Indië en die fabriek bestuurde vanuit hun 
enorme villa in Den Haag. Dat we een nazaat van deze familie vonden die haar verhaal wilde 
doen en dat we konden eindigen op het tennisveldje achter de betreffende villa in het Van 
Stolkpark zorgde voor een heldere boog. We hadden al in het voorjaar een online oproep 
gedaan aan mensen om persoonlijke verhalen over het onderwerp met ons te delen via audio-
message. Vanuit die persoonlijke verhalen cirkelden we van een uiterst breed, bijna cliché-
beeld over Nederlands-Indië in het begin, uiteindelijk terug naar een intense monoloog waarbij 
het publiek een spiegel werd voorgehouden en waarbij we de enorme zwaarte rondom dit 
thema op een passende wijze voelbaar maakten. Deze dramaturgie helder krijgen was een 
enorme klus omdat we moesten kiezen uit letterlijk duizenden geluidsfragmenten en 
honderden uren materiaal, maar dit is uiteindelijk goed gelukt.  
 
Voor Oksigen werkten we samen met schrijver Reggie Baay en dat is goed bevallen. Reggie 
heeft als een van de weinigen in Nederland zóveel onderzoek gedaan naar het onderwerp en 
er veelvuldig over geschreven. Doordat we de opdracht voor hem heel precies konden kaderen 
(“We vragen je voor de eind-monoloog, daarin moet het publiek een spiegel worden 
voorgehouden, het moet te maken hebben met de familie Broese van Groenou” etc.) konden 
we samen heldere keuzes maken. 
 
Reggie schreef een prachtige en confronterende monoloog, vanuit het oogpunt van de 
(werkelijk bestaande) kunstenaar Noto Soeroto. Noto Soeroto kwam begin van de vorige eeuw 
naar Nederland om later voor financiering van zijn kunstprojecten aan te kloppen bij een rijke 
Haagse plantage-familie: de familie Broese van Groenou. In de monoloog beschrijft de 
kunstenaar het ongemak en de woede die hij voelt: dat hij moet aankloppen bij een rijke 
Nederlandse familie die dit dure huis hebben betaald met geld uit Indië voelt voor hem 
helemaal verkeerd. De keuze om acteur Maarten Heijmans de monoloog te laten inspreken 
pakte ook goed uit: hij kon met zijn stemkleur en toon een wereld blootleggen die wij zelf niet 
hadden kunnen invullen.  
 
Wat we ook heel positief hebben ervaren is de samenwerking met de twee jonge rappers 
Miguel Eilbracht en August de Bats. Op ons verzoek schreven zij een rap over de persoonlijke 
zoektocht naar identiteit. Na de zwaarte van de monoloog van Noto Soeroto bood deze rap 
een originele manier om de voorstelling toch nog hoopvol en ontwapend te laten eindigen.  
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Door deze artistieke samenwerkingen hebben 
we originele manieren gevonden om de 
‘andere kant’ van de geschiedenis te belichten 
en invoelbaar te maken, zonder te vervallen in 
cliché tegenstellingen.  
 
We konden voor Oksigen een aantal lessen de 
we bij eerdere producties hebben geleerd 
implementeren en opnieuw vormgeven. Het 
documentaire aspect, de vorm van audio en 
hoe dat samenwerkt met het lopen door de 
stad en het researchen en interviewen van 
betrokkenen hebben we allemaal verder 
kunnen uitdiepen. Het publiek nog meer 
verrassen, onder andere met de golfkarretjes 
en het live einde met de rappers hebben ons 
in het maken veel voldoening gegeven en fijne 
nieuwe inzichten opgeleverd. We hebben 
hierdoor meer inzicht gekregen in hoe live 
elementen vooraf opgenomen audio kunnen 
versterken en verdieping kunnen geven. 
 

Productioneel 
Oksigen was vanwege de nieuwe vorm, de logistiek en de vele betrokkenen een grote 
productionele uitdaging. Daarbij moesten we tot een laat moment flexibel blijven omdat de 
mogelijkheden binnen de coronamaatregelen steeds veranderden.  
 
De keuze om een deel van de weg met golfkarretjes af te leggen had enerzijds een 
dramaturgische functie: het publiek maakte zo echt een overtocht naar een nieuwe plek. 
Anderzijds was dit vervoer noodzakelijk omdat de afstand van de Indische buurt tot de villa 
van de Haagse familie, twee essentiële punten in ons verhaal, te groot was om te voet af te 
leggen. Het was een heel bijzondere ervaring voor het publiek, maar ook veel logistiek werk. 
Dat er op iedere speelavond alleen al zes vrijwilligers, drie technici, een acteur en een 
productieleider/locatiemanager op locatie nodig waren om de voorstellingen te draaien geeft 
dit al een beetje weer. En dan waren er nog de onverwachte omstandigheden die altijd al een 
rol spelen bij locatietheater, maar die in het geval van Oksigen een route van een uur door een 
stad besloegen. Dus er was altijd wel iets aan de hand; een steiger op de route, 
werkzaamheden, een ondergelopen steeg, paarden, enorme hoosbuien, we hebben van alles 
meegemaakt. Gelukkig hadden we daadkrachtig en professioneel productieteam en hebben 
we elke uitdaging die op ons pad kwam het hoofd kunnen bieden.  
 
Publieksbereik 
We speelden Oksigen maar liefst 77 keer voor in totaal 1.140 bezoekers. Van de 77 
voorstellingen waren er 12 schoolvoorstellingen. Onze zaalbezetting was 82%. In deze 
corona-tijd, waarin we om ons heen merkten dat theaterstoelen vaak leeg bleven en publiek 
huiverig was om een kaartje te kopen, zijn dit aantallen waar we erg blij mee zijn. We bereikten 
onze beoogde doelgroep succesvol en ontvingen veel nieuw publiek. We merkten dat het 
thema aansprak en dat er veel mond-op-mond reclame was.  
 
 

“Vanwege mijn eigen Indische achtergrond voelde 
ik een extra grote verantwoordelijkheid om 
met Oksigen iets wezenlijks toe te voegen. Dat 
legde ook de nodige druk op het maakproces. Ik 
ging daarbij verschillende stadia door. Van 
weerstand: “moet ik echt naar voren geschoven 
worden, alleen maar vanwege mijn achtergrond?”, 
naar schuldgevoel: “heb ik mijn huiswerk wel 
gedaan, weet ik wel genoeg van mijn eigen 
(familie-)geschiedenis?”, naar (h)erkenning: “mijn 
identiteit wordt nog veel meer dan ik dacht 
bepaald door dit gezamenlijke verleden”. Dit 
proces dat zich in mijzelf afspeelde is een impliciete 
spiegeling van de dramaturgie van de voorstelling. 
Tegelijk ben ik blij dat het geen ego-document is 
geworden. Firma MES is juist een plek waarbij we 
ruimte willen geven aan een veelheid van 
perspectieven en stemmen. Voor mijn gevoel zijn 
die werelden mooi bij elkaar gekomen.” 
 
-Thomas, artistieke kern 
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Grafiek uit publieksonderzoek Oksigen 

De keuze voor een productie in de buitenlucht was ingegeven door de wens om ons flexibel 
naar de coronaregels te kunnen voegen. Oksigen werd door de gemeente uiteindelijk 
aangemerkt als ‘evenement in de buitenlucht’ en we hebben tijdens het maken de juiste 
aanpassingen kunnen doen en ervoor gezorgd dat alles veilig en volgens de geldende regels 
kon verlopen. Dat het een wandeling in de buitenlucht was, heeft - denken we - zeker ook 
bijgedragen aan de hoge zaalbezetting. Buiten zijn en wandelen was een duidelijke behoefte 
die op dat moment speelde, hier konden we met Oksigen goed gebruik van maken. 
 
Het lukte goed om nieuwe doelgroepen te bereiken, 
wat een belangrijke wens is bij al onze projecten. 
We zijn trots dat we zowel veel bezoekers 
ontvingen voor wie de thematiek ‘nieuw’ was, als 
mensen uit de Indische gemeenschap. Dit komt - 
denken we - deels door aandacht in bladen als 
Pindah (waarmee we een kortingsactie hebben 
opgezet) en Indisch Anders, als ook door de mond-
op-mond reclame binnen en tussen families.  
 
De actie om tijdens de researchfase met een 
chatbot audio-input voor de voorstelling op te halen 
heeft op verschillende manieren goed gewerkt: het 
genereerde pers-aandacht en leverde ook heel veel 
materiaal op dat direct in de tour terecht is 
gekomen. Het is een succesvolle uitwerking van 
onze wens om open source te werken. Daarnaast 
hebben we nog een schat aan audio liggen die de 
voorstelling niet heeft gehaald maar die wellicht nog 
tot een podcast verwerkt kan worden. 
 
 

Publiek tijdens audiotour Oksigen 
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We hadden uiteindelijk alleen een (zeer 
positieve) recensie van Marijn Lems voor 
Theaterkrant, drie dagen voor de laatste 
voorstelling. We hadden heel graag meer 
pers willen ontvangen maar omdat er in 
onze speelmaand maar liefst 150 
premières waren, waren bijna alle 
recensenten bezet en hadden kranten 
geen plek. Omdat wij natuurlijk geen 
tourende productie waren, kregen 
grotere producties met landelijk bereik 
logischerwijs voorrang, maar dit is wel 
iets wat we graag anders hadden gezien.  
 
Wegens het grote succes hebben we 
besloten Oksigen in juni 2022 terug te 
laten komen. Dit biedt een goede gelegenheid aan recensenten om alsnog te komen kijken en 
ervaren. We zijn van plan om ná deze reprise een podcast-versie van de audiotour online te 
zetten.  
 

 
 
 
 
 

  

Mijn hoogtepunt van dit jaar was bij de laatste 
voorstelling van Oksigen. Die zat (zoals eigenlijk alle 
voorstellingen) helemaal vol. Maar omdat het nu de 
laatste was waren mensen echt desperate om nog naar 
binnen te kunnen. Ik herinner me de situatie dat ik publiek 
aan het ontvangen was terwijl er buiten een groepje van 
vier stond die riepen dat ze nog graag naar binnen wilden 
en dat een medewerker van Beeld en Geluid naar me toe 
kwam die zei: “er zijn alweer mensen aan de telefoon die 
vragen of ze niet naar binnen mogen.” En de berichten 
stroomden tegelijkertijd binnen op insta en facebook van 
mensen die nog wilden. Toen voelde ik echt: woww, we 
hebben echt een hit! Supertrots dat dat gelukt is!” 

- Roos, artistieke kern 
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KUNST VAN DE VREDE 
 
In oktober 2020 maakten Roos Eijmers en Daan van Dijsseldonk namens Firma MES de 
audiotour Kunst van de Vrede in de tuinen van het Vredespaleis. Dit was een project ter ere 
van 75 jaar vrijheid in Nederland en wereldwijd 75 jaar Verenigde Naties. Op vier avonden in 
oktober 2020 zou een wandeling door de tuinen plaatsvinden met performances en 
waargebeurde verhalen. Het evenement was gepland voor 2020, maar vond uiteindelijk in 
2021 plaats en bereikte zo’n 500 bezoekers. 
 
De tour is ontwikkeld in samenwerking met Vredespaleis, LUSTR en STET (The English 
Theatre). Roos en Daan hebben namens Firma MES teksten geschreven en opgenomen over 
drie kernfiguren in de vrede van de afgelopen 75 jaar: oud-secretaris-generaal van de VN en 
Nobelprijswinnaar Dag Hammarskjold, Raoul Wallenberg die naar schatting 100.000 Joden 
redde in Hongarije, en tenslotte Max Chotzen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het 
Vredespaleis een verzetskrant drukte. Het gaf voldoening om te merken dat we ervaring 
hebben met dit soort werk: het schrijven van teksten op basis van documentaire bronnen, en 
het werken met en inspreken van audiomateriaal.  
 

 
Kunst van de Vrede - Foto Marice Haak – Copyright Carnegie Stichting 
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4. Educatie en jongeren 
 
Voorstellingsbezoek scholieren 
Na het stille coronajaar 2020 konden we ons werk in het najaar van 2021 eindelijk weer delen 
met jongeren! We speelden 12 besloten schoolvoorstellingen van Oksigen en ontvingen 
bovendien bij 3 reguliere voorstellingen groepen middelbare scholieren en een groep 
studenten. De voorstellingen werden bezocht door het Haags Montessori Lyceum, Maris 
College, Christelijk Lyceum Zandvliet, Veurs Lyceum, Johan de Witt College en de Haagse 
Hogeschool. In totaal hebben we hiermee 229 jongeren en hun docenten bereikt.  
 

Een leerling: “Ik ken allemaal mensen die uit Indonesië komen en ik wist ook wel dat er 
nare dingen zijn gebeurd, maar nu begrijp ik het pas echt en komt het wel echt binnen.” 
 

Alle leerlingen werden uiterlijk een kwartier voor aanvang op de startlocatie verwacht voor een 
inleiding door educatiemedewerker Mieke van der Ven. Hiermee werd hun voorkennis over 
Nederlands-Indië geactiveerd en waar nodig aangevuld. Waar mogelijk schoof ook regisseur 
Thomas Schoots aan, om te vertellen over zijn eigen roots in Nederlands-Indië die de 
aanleiding vormden voor het maken van Oksigen. Zo kwam het onderwerp tot leven al voordat 
de voorstelling begon. 
 

Een docent: “Zowel de leerlingen als ikzelf zijn erg onder de indruk! Er zit geen leerling 
tussen zónder migratie-achtergrond. Daardoor kwam het gevoel wel binnen. Op de 
terugweg naar Beeld en Geluid volgden daar mooie gesprekken over.” 
 

Aan een aantal klassen vroegen we of ze wilden nadenken over een goede omschrijving voor 
Oksigen, omdat zowel ‘audiotour’ als ‘voorstelling’ misschien niet de volledige lading dekt. De 
leerlingen kwamen met leuke bijdragen na afloop: o.a. ‘soulcast’, ‘zielpakkende visuele 
podcast’ en ‘theater in je hoofd’ passeerden de revue.  
 

Een leerling: “Ik ga tegen degenen die geen zin hadden om te komen zeggen dat ze 
echt wat gemist hebben!” 

 
Workshop 
Op het Veurs Lyceum gaven we ter voorbereiding op de voorstelling aan ongeveer 50 
leerlingen een workshop. Daarin spraken we over het thema identiteit. Aan de hand van 
verschillende opdrachten hielpen we hen bij het concretiseren van hun identiteit én hun 
familiegeschiedenis. Zo vroegen we hen: wat bepaalt je identiteit? Wat aan jouw identiteit is 
aangeboren, en wat aangeleerd? Ben je echt zo, of wil je graag zo zijn? Hoe zien anderen 
jou? Wat gebeurde er vandaag dat (een klein) effect had op je leven? Deze week? Deze 
maand? Dit jaar? Toen je klein was? Voordat je geboren was? 
 
In aanloop naar Oksigen konden mensen hun eigen verhalen insturen die wellicht gebruikt 
zouden worden in de voorstelling, onder andere via Whatsapp. Zij kregen daarbij zeven 
verschillende vragen voorgelegd. Tijdens de workshop lieten we de leerlingen precies 
hetzelfde ondergaan. Via een Whatsapp-spraakbericht verstuurden zij hun antwoorden naar 
ons. Omdat Oksigen ten tijde van de workshop al gemaakt was, was het helaas niet mogelijk 
om de antwoorden van de leerlingen nog te verwerken in de voorstelling. Wel verwerkten we 
de ingezonden berichten tot een audiokunstwerk in dezelfde stijl als Oksigen, dat aan de 
jongeren werd nagezonden.  
 
 
Registratie en lesbrief IJS&VIS 
Om in te spelen op de vraag vanuit het middelbaar onderwijs om voorstellingen te kunnen 
bekijken in tijden van gesloten theaters, besloten we in het voorjaar van 2021 om de registratie 
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van onze oude voorstelling IJS&VIS aan te bieden aan middelbare scholen, in combinatie met 
een lesbrief die we hier speciaal bij ontwikkelden. Zo’n 230 leerlingen van het 
Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp hebben in het voorjaar van 2021 op school naar 
IJS&VIS gekeken. 
 
Samenwerking Theaterplan Segbroek 
Het afgelopen jaar zijn we een structurele samenwerking aangegaan met het Theaterplan van 
het Segbroek College. We zullen ieder seizoen één Maakdag verzorgen voor de ca. 20-30 
leerlingen van het Theaterplan. De eerste Maakdag zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022, 
en is gekoppeld aan het Firma MES-project The Gaia Hypothesis. Het afgelopen jaar hebben 
we de eerste voorbereidingen hiervoor getroffen. 
 
Tijdens deze Maakdag onderzoeken de leerlingen hoe ze een eigen performance kunnen 
maken. Ze werken onder leiding van educatiemedewerker Mieke van der Ven en één van de 
leden van de artistieke kern. Aan het eind van de dag presenteren ze hun performances aan 
elkaar. De Maakdag zal altijd thematisch gekoppeld zijn aan een lopende voorstelling van 
Firma MES. Ter voorbereiding of ter afsluiting van de Maakdag bezoeken de leerlingen deze 
voorstelling. 
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5. Maatschappelijk draagvlak en diversiteit 
 
Het is de missie van Firma MES om met ons werk verschillende perspectieven te laten zien 
op maatschappelijke en politieke vraagstukken. Dat gaat vaak om vraagstukken die complex 
zijn, of waar maatschappelijk veel weerstand of polarisatie over is. Op die manier willen we 
bijdragen aan een dieper begrip voor verschillende perspectieven en standpunten en op deze 
manier een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. We vinden het in dit verband 
ontzettend jammer dat we onze voorstelling over klimaatverandering The Biggest Lawsuit on 
the Planet in 2021 (en ook daarvoor) niet hebben kunnen spelen.  
 
In 2021 kwam onze doelstelling vooral tot uiting in het maken van de voorstelling Oksigen. We 
hebben met dat project meerdere stemmen en perspectieven op onze koloniale geschiedenis 
met Nederlands-Indië aan het woord gelaten en bijgedragen aan meer begrip en respect voor 
de complexiteit ervan. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met schrijvers, adviseur en 
makers die ons een spiegel konden voorhouden en onze gedachten konden aanscherpen en 
verrijken. Dit betrof onder andere Reggie Baay, Lara Nuberg, Maarten Heijmans en de rappers 
August de Bats en Miguel Eilbracht. Ook verzamelden we stemmen vanuit de stad, door een 
online oproep waar diverse Haagse inwoners op reageerden.  
 
Marketing en branding 
In 2021 hebben we de basis gelegd voor een nog diepgaandere relatie met onze achterban 
en een daarbij passende professionele marketingstrategie. In juni 2021 hebben we een 
marketingweekend georganiseerd in het Volkshotel in Amsterdam, waarbij we uitgebreid 
stilstonden bij onze branding, tone of voice en PR-uitingen. Dit weekend stond onder leiding 
van Maarten Boer, creatief directeur van reclamebureau Buutvrij.  Samen met hem zijn we op 
zoek gegaan naar de formulering van onze ‘why’ en hebben we gewerkt aan een bij Firma 
MES passend brand archetype. We hebben met dit weekend een stevige basis gelegd voor 
een verdere professionalisering van onze marketing en hopen dit in 2022 samen met een 
nieuwe, vaste PR medewerker te kunnen implementeren.  
 
Code Diversiteit & Inclusie 
Firma MES hanteert de Code Diversiteit & Inclusie en vind het belangrijk om met haar werk 
ruimte te bieden aan de meerstemmigheid die de stad en onze samenleving rijk is. We richten 
onze verantwoording op dit onderwerp in aan de hand van de vier P’s.  
 
Programma 
Ons belangrijkste project in 2021 betrof de audiovoorstelling Oksigen, in de Haagse 
Archipelbuurt, over het koloniale verleden met Nederlands-Indië. Dit onderwerp ademde 
diversiteit en meerstemmigheid. Meerstemmigheid die ook de kern was van het artistieke 
concept: we lieten in de voorstelling verschillende verhalen horen van mensen die in hun 
identiteit gevormd zijn door het koloniale verleden met Nederlands-Indië. We boden inzicht in 
de manieren waarop mensen hiermee konden worstelen, wat het betekent om ‘gemengd’ te 
zijn en we hielden het publiek met de slotmonoloog een behoorlijk stevige spiegel voor.  
 
Partners 
We hebben in 2021 actief samengewerkt met makers met een bi-culturele achtergrond. Zo 
schreef schrijver Reggie Baay een prachtige monoloog voor Oksigen en schreven de jonge 
rappers August de Bats en Miguel Eilbracht een zeer rake en ontroerende rap, waarmee ze 
de voorstelling afsloten. Ook hebben we sparringspartners gehad in onder meer Lara Nuberg 
en Justin Waerts. We namen verder deel aan de Haagse Cultuuracademie, waarmee we ons 
netwerk van bi-culturele young professionals in de culturele sector verder verbreden. Ook 
gingen we een samenwerking aan met het tijdschrift PINDAH.  
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Publiek 
We hebben rond Oksigen (het enige project in 2021 dat door ging) actief werk gemaakt van 
het bereiken van een divers publiek. Samen met het tijdschrift PINDAH zetten we een 
kortingsactie op en ook platforms als Indisch Anders hebben we actief benaderd.  
 
We beschikken niet over exacte cijfers als het gaat om culturele achtergrond van het Oksigen-
publiek, maar constateerden vrijwel elke avond een behoorlijk gemêleerde mix van mensen. 
Uit een steekproef onder de bezoekers via het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten 
(DIP), dat wij verkregen via de kassa van Het Nationale Theater, blijkt dat een groot deel van 
het publiek voor het eerst een kaartje kocht bij HNT. We hebben dus – waarschijnlijk – een 
geheel nieuwe doelgroep aangesproken.  

 
Grafiek uit DIP, laat zien dat ruim 70% van een steekproef van de bezoekers nieuw publiek was. 

 
Uit de steekproef bleek eveneens dat het bezoekersbestand van Oksigen redelijk gespreid 
was qua leeftijd. We zijn er trots op dat we juist in coronatijd veel nieuwe bezoekers naar het 
theater hebben weten te trekken en veel nieuwe doelgroepen hebben weten aan te spreken.  
 

 
Leeftijd bezoekers, op basis van een steekproef 
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Personeel 
De vaste kern van Firma MES-medewerkers is klein en verandert niet snel. Dit maakt het – in 
ieder geval op korte termijn – lastig om werk te maken van een structureel diverser 
personeelsbestand. Aandachtspunt betreft dan met name de culturele achtergrond; op het 
gebied van man-vrouw verhoudingen is de organisatie van Firma MES zeer in balans.  
 
Desondanks hebben we in 2021 wel serieus werk gemaakt van een diverser 
personeelsbestand, en dan met name op het gebied van freelancers. Rondom Oksigen 
werkten we samen met een flinke poule van mensen, waarbij velen een (deels) Indische 
achtergrond hadden. Bovendien werken we actief aan een meer diverse samenstelling van 
ons bestuur. We willen dat het bestuur van onze theatergroep tenminste twee leden heeft met 
een bi-culturele achtergrond, en daarmee de samenstelling van ons multiculturele Den haag 
beter reflecteert. Hier is in het verleden door het bestuur en de zakelijk leider van Firma MES 
al actief op gestuurd en dit blijft ook voor toekomstige bestuursvacatures het geval.  
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6. Bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap 
 
Organisatie en Code Fair Practice 
In juni 2020 heeft minister van Engelshoven een steunpakket geregeld voor de cultuursector 
om het acuut wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Bij de 
aankondiging van het steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht dat de 
steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om zzp’ers te compenseren voor geannuleerde 
opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector 
draaiende blijft. Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met 
de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het 
dringende advies zzp’ers na annulering door te betalen volgens een rekenmethode die 
rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt. Wij hebben 
deze richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers.  
 
Op het gebied van freelancers en zzp’ers hebben we in dit coronajaar zo goed mogelijk 
invulling gegeven aan verantwoord opdrachtgeverschap. We hebben met onze freelancers al 
voorafgaand aan projecten duidelijke garantieafspraken gemaakt en zijn erin geslaagd al onze 
zzp’ers gewoon door te betalen, ook in het voorjaar toen alles stil lag. We zijn verder verheugd 
dat we bij onze najaarsproductie Oksigen een grote poule van freelancers en betaalde 
vrijwilligers konden aantrekken.  
 
Het kernteam van Firma MES is in 2021 versterkt met productieleider Brechje Weerd. 
Medewerkers worden betaald conform de CAO Toneel en Dans. Mede dankzij de steun van 
het Ministerie van OCW zijn hun salarissen in 2021 niet in gevaar gekomen. Firma MES 
hanteert de Code Fair Practice, betaalt salarissen (grotendeels) conform CAO en biedt alle 
vaste medewerkers een passende pensioenvoorziening bij Zorg en Welzijn. Aandachtspunt is 
de hoge werkdruk, en dan met name bij onze zakelijk leider en onze productieleider: beide zijn 
parttimers met een behoorlijk takenpakket. In een volgend kunstenplan moet mogelijk werk 
worden gemaakt van een uitbreiding van het aantal uren en een betere inschaling van 
medewerkers: we merken soms dat betalen via de toch wat achterblijvende salarisniveaus in 
de CAO’s niet meer helemaal passend zijn bij deze krappe arbeidsmarkt en dat het daarom 
moeilijk is om personeel voor de langere termijn vast te houden. Dit merken we ook op het 
gebied van freelancers: goede marketeers zijn op dit moment bijvoorbeeld haast niet te vinden. 
Hetzelfde geldt voor technici en technisch-ontwerpers. We rekenen erop dat in het licht van de 
stevige inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt, zzp-tarieven de komende jaren flink omhoog 
kunnen schieten. Voor Firma MES zal het een uitdaging worden om deze ontwikkeling 
financieel het hoofd te kunnen bieden. 
 
In 2021 hebben we werk gemaakt van professionalisering van ons opleidingsbeleid. We vinden 
het belangrijk dat Firma MES haar mensen de gelegenheid biedt zichzelf te blijven 
ontwikkelen. Vaste medewerkers hebben daarom sinds 2021 recht op 750,- Euro aan 
opleidingsbudget per jaar, lopend tot 2024. Binnen de door het bestuur vastgestelde kaders 
mogen medewerkers dit vrij besteden aan opleidingen en cursussen die bijdragen aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en carrièreperspectief. 
 
Financieringsmix 
De financiering van de jaarrekening 2021 van Stichting Theatergroep MES is schever dan 
normaal. Normaal hebben de publieksinkomsten een hoger aandeel in de totale omzet, maar 
vanwege alle gecancelde voorstellingen in het voorjaar van 2021 hebben we hier slechts een 
bescheiden bedrag kunnen realiseren. Ook het genereren van inkomsten uit educatie, 
bedrijfsvoorstellingen of auteursrechten bleek in verband met de lockdown niet mogelijk.  
 
Firma MES wordt structureel gefinancierd door de Gemeente Den Haag en het Fonds 
Podiumkunsten. In dit verband ontvingen we vanuit het Fonds Podiumkunsten in 2021 ook 
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twee steunpakketten Covid-19. Deze extra ondersteuning heeft er aan bijdragen dat Firma 
MES in 2021 financieel gezond is gebleven en dat er in het najaar ook ruimte was voor de 
productie van een nieuwe locatievoorstelling (Oksigen).  
 
Verder konden we in 2021 gelukkig rekenen op de steun van diverse private 
subsidieverstrekkers, sponsoring van vrienden, fans en anderen, en sponsoring in natura van 
onze partners Museum Beeld en Geluid Den Haag en de HTM. We hopen vanaf 2022 weer 
een gezondere financieringsmix te kunnen realiseren, met verhoudingsgewijs meer eigen 
inkomsten uit speelbeurten. 
 
Bedrijfsconcepten en cultureel ondernemerschap 
Firma MES is een ondernemende theatergroep en altijd op zoek naar mogelijkheden om buiten 
de gebaande paden theater te maken en daarmee inkomsten te verwerven. Helaas waren de 
mogelijkheden hiertoe in het voorjaar van 2021 zeer beperkt. Doordat heel het land 
noodgedwongen thuis werkte, vonden er geen bedrijfsuitjes of congressen plaats waar we ons 
werk hadden kunnen presenteren. Wel hebben we de TECH Stream kunnen verkopen aan 
onderzoeks- en adviesbureau Movisie.  
 
Ook hebben we nog in het najaar van 2020 een interessante opdracht kunnen doen voor het 
Vredespaleis: Roos en Daan schreven toen in opdracht van LUSTR teksten en spraken de 
opnames in over 3 kernfiguren in 75 jaar vrede. Het evenement was gepland voor 2020, maar 
vond uiteindelijk eind september 2021 plaats en bereikte zo’n 500 bezoekers. Verder hebben 
we in 2020 nog meer vrienden en fans geworven en deden diverse vriendelijke donateurs een 
(soms aanzienlijke) bijdrage.  
 
We zullen in 2022 opnieuw op zoek gaan naar mogelijkheden om meer impact te maken met 
ons werk en meer inkomsten te genereren. Relatief kleine ‘plug-and-play’ voorstellingen als 
TECH en RISHI blijven op ons repertoire. Bovendien zijn we momenteel in gesprek met het 
Rijksprogramma Dialoog & Ethiek over het maken van een podcast die ambtenaren uitnodigt 
om met elkaar in gesprek te gaan over moeilijke dilemma’s in hun werk. Inkomsten hieruit 
zullen op de begroting van 2022 landen.  
 
Culturele partners  
We werken in onze thuisstad Den Haag nauw samen met Het Nationale Theater. We zijn 
huisgezelschap van Theater aan het Spui: onze zaalvoorstellingen gaan hier in première, en 
bij locatievoorstellingen verloopt onze kaartverkoop veelal via hun kassa-systeem.  
 
Impresariaat Bureau Berbee-Jansen is op landelijk 
niveau een vaste partner voor het aanbieden van ons 
werk aan theaters buiten Den Haag: in Nederland en 
België. Verder is Firma MES lid van het Haags 
Cultuuroverleg en heeft onze zakelijk leider een actieve 
rol gespeeld bij het opstellen van een position paper 
richting de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 2021 is 
Firma MES ook lid van de Nederlandse Associatie voor 
Podiumkunsten (NAPK). 
 
Voor onze najaarsproductie Oksigen hebben we 
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met anderen, zowel op artistiek als op productioneel 
niveau. Dit resulteerde in een mooie samenwerking met Museum Beeld en Geluid Den Haag, 
waar de audiotour elke dag van start ging. Zij namen een deel van de kosten voor het pand en 
ruimtes op zich en organiseerden samen met ons een meet-up. Ook gingen we een 
partnerschap aan met de HTM, die ons voorzag van gratis tramkaartjes voor alles bezoekers 
van de voorstelling. Op deze manier hebben wij onze projectkosten kunnen reduceren.  
 

"Rond Oksigen hebben we nauw 
samengewerkt met Haagse partners 
als Museum Beeld en Geluid en de 
HTM. Ik ben er trots op dat we 
daarmee de productionele en 
financiële slagkracht van Firma MES 
hebben vergroot." 
 

- Marije, zakelijk leider  
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7. Financiën  
 
Inkomsten 
 
Publieksinkomsten 
De publieksinkomsten zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot (€29.386 in plaats van de 
begrote € 37.163). De hoofdreden hiervan is het wegvallen van de uitkoopsommen van de 
tournees van The Biggest Lawsuit on the Planet en TECH in het voorjaar van 2021 (i.v.m. de 
lockdown). Wel hebben we van diverse theaters compensatievergoedingen en donatiekaartjes 
ontvangen voor de geannuleerde voorstellingen. We hebben tevens recette ontvangen voor 
de TECH-stream en natuurlijk voor onze najaarsproductie Oksigen, die gelukkig wel volledig 
doorgang kon vinden, zij het met een iets lagere capaciteit.  
 
Overige directe inkomsten: bedrijfsvoorstellingen en educatie 
In verband met de coronacrisis en de lockdown in de eerste helft van 2021 hebben we dit jaar 
geen bedrijfsvoorstellingen kunnen spelen voor aparte groepen. Ook de inkomsten uit educatie 
zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot (€484 t.o.v. de begrote €4000,-). Dit omdat diverse 
schoolvoorstellingen i.v.m. de lockdown niet doorgingen en we dus alleen in het najaar nog 
ruimte hadden voor enkele workshops rondom Oksigen. Wel hebben we diverse 
schoolklassen ontvangen in de voorstelling van Oksigen. De opbrengsten hieruit zijn al 
meegenomen onder recette. I.v.m. de annulering van onze voorjaarstournees hebben we geen 
inkomsten gehad vanuit auteursrechten.  
 
Sponsoring 
Het betreft hier de kaptisalisering van de ondersteuning die we rondom Oksigen hebben 
ontvangen vanuit Museum Beeld en Geluid Den Haag (€ 4.460, -) en de HTM (€ 1.414, -). 
 
Vrienden en Fans 
Het ontvangen bedrag is hoger uitgevallen dan geraamd (€3900,- t.o.v. de begrote €1500,-). 
Het betreft hier de reguliere donaties vanuit onze vrienden en fans en enkele grotere bedragen 
van vriendelijke donateurs, die ons in coronatijd graag wilden steunen. 
 
Subsidiebaten 
Firma MES kan steunen op een meerjarige structurele subsidie vanuit de Gemeente Den Haag 
(kenmerk ABBA/VL/26208) en van het Fonds Podiumkunsten (DMS/HP/HPO/HON/ 
164960502/5-1-2020). Vanuit het Fonds Podiumkunsten is in 2021 tweemaal een extra Covid-
steunbedrag ontvangen. Tevens hebben we in 2021 een aanvullende projectsubsidie van de 
gemeente ontvangen: € 13.211, - Euro voor het project Oksigen (ABBA/VL/36467). 
 
Verder hebben we in 2021 projectsubsidies ontvangen vanuit Stichting Zabawas, het BNG 
Cultuurfonds, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.  
 
Uitgaven 
 
Beheerslasten personeel  
De beheerslasten personeel zijn conform begroot. Het betreft hier het salaris van onze zakelijk 
leider.  
 
Beheerslasten materieel  
De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit omdat we in 2021 in de eerste 
plaats enkele maanden zonder kantoor hebben gewerkt. Sinds mei 2021 houden we kantoor 
in het voormalige Theater Concordia, aan het Hoge Zand. I.v.m. de coronacrisis hebben we 
via de gemeente zes maanden vrijstelling van de huur gekregen. De kosten in 2021 hadden 
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dus met name betrekking op de laatste maand-huurperiodes van 2021, de verhuiskosten en 
onze opslag.  
 
De overige kosten beheerlasten materieel vallen hoger uit dan begroot. Dit met name omdat 
we in 2021 eenmalig wat aankopen hebben gedaan voor de inrichting van ons nieuwe kantoor. 
En omdat we in de begroting van 2021 nog geen rekening hadden gehouden met 
lidmaatschapsgelden van de NAPK, DIP en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Ook waren de 
studiekosten in de oorspronkelijke begroting nog niet meegenomen. Verder hebben we in 2021 
een marketing hei-weekend georganiseerd in Amsterdam (organisatieontwikkeling).  
 
Activiteitenlasten personeel 
De activiteitenlasten zijn redelijk conform begroot. Mede dankzij de steun vanuit OCW hebben 
we de inzet van freelancers (overige honoraria) goed op peil kunnen houden. We zijn er trots 
op dat we in coronatijd veel werk en opdrachten hebben kunnen verstrekken aan freelancers, 
bijvoorbeeld rond het maken van de TECH Stream, maar vooral ook rondom Oksigen.  
 
Activiteitenlasten materieel 
De activiteitenlasten materieel zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit had onder meer te 
maken met wat extra technische benodigdheden rondom Oksigen, maar heeft bijvoorbeeld 
ook betrekking op extra zaalhuur voor de montage van TECH en de opname van de Stream. 
Ook de decorkosten vallen hoger uit, onder meer omdat we voor Oksigen golfkarretjes hebben 
gehuurd.  
 
Eigen Vermogen en financiële bestendigheid 
Firma MES heeft – met inbegrip van de bestemmingsreserves – een redelijk eigen vermogen 
en een stabiele financiële basis. De stichting heeft in 2021 een liquidatiesaldo van 3,7 en kan 
daarmee goed aan toekomstige financiële verplichten voldoen. De stichting heeft een 
solvabiliteit van 41,8. 
 
In 2021 is er een bedrag van € 2.261 gereserveerd als bestemmingsreserve. De 
bestemmingsreserve komt voort uit niet gebruikt opleidingsbudget voor de medewerkers, 
welke zij tot uiterlijk 2024 kunnen besteden. 
 
Tevens is in 2021 is er een bedrag van € 3900,- gereserveerd als bestemmingsreserve voor 
de ontwikkeling van een nieuwe website in 2022. Vanwege onvoldoende beschikbaarheid van 
onze PR Medewerker in 2021, zijn we hier in 2021 niet aan toegekomen. Deze 
bestemmingsreserve wordt in 2022 ingezet.  
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8. Prestatiegegevens  
 
De prestatiegegevens zijn ingevuld in het door de Gemeente Den Haag gewenste format. 
Daarnaast hebben we onze speellijst en bezoekersaantallen 2021 ook ingevuld in het online 
portaal van Fonds Podiumkunsten.  

 
A. PRODUCTIES Eenheid Raming 

2021 
Realisatie 

2021 

1 Nieuwe eigen producties totaal aantal 1 2 

2 Nieuwe coproducties totaal aantal   1 

3 Reprise eigen producties aantal 2 2 

4 Reprise coproducties aantal     

5 Totaal producties (1+2+3+4) som 3 5 

     
C. VOORSTELLINGEN/CONCERTEN 

(gezelschappen en producerende 
instellingen) 

Eenheid Raming 
2021 

Realisatie 
2021 

  VOORSTELLINGEN/CONCERTEN       

1 Voorstellingen/concerten standplaats aantal 36 81 

2 Voorstellingen/concerten buiten standplaats aantal 39 3 

3 Voorstellingen/concerten buitenland aantal 0 0 

4 Totaal voorstellingen (1+2+3) som 75 84 

  BEZOEKEN VOORSTELLINGEN       

5 
Bezoeken voorstellingen/concerten in 
standplaats aantal 1.920 1.614 

6 
Bezoeken voorstellingen/concerten buiten 
standplaats aantal 1.830 124 

7 
Bezoeken voorstellingen/concerten 
buitenland aantal 0 0 

8 Totaal bezoeken voorstellingen (5+6+7) som 3.750 1.738 

  specificatie bezoeken       

9 Gratis bezoeken aantal 100 119 

10 Betaalde bezoeken aantal 3.650 1.691 

11 Ooievaarspas bezoeken aantal 50 3 

12 CJP bezoeken aantal - 0 

     
J. CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN Eenheid Raming 

2021 
Realisatie 

2021 

  
SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE 
SCHOLEN 

      

1 
Schoolgebonden voorstellingen primair 
onderwijs 

aantal 0 0 

2 
Schoolgebonden voorstellingen voortgezet 
onderwijs 

aantal 3 12 

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO aantal - 0 
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4 Schoolgebonden voorstellingen HO aantal - 0 

5 
Totaal schoolgebonden voorstellingen 
(1+2+3+4) 

som 3 12 

  
LESSEN/ACTIVITEITEN 
CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN 

      

6 
Schoolgebonden lessen/activiteiten primair 
onderwijs 

aantal 0 0 

7 
Schoolgebonden lessen/activiteiten 
voortgezet onderwijs 

aantal 0 2 

8 Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO aantal - 0 

9 Schoolgebonden lessen/activiteiten HO aantal - 0 

10 
Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten 
cultuureducatie Haagse scholen 
(6+7+8+9) 

som 0 2 

  
BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN 
HAAGSE SCHOLEN 

      

11 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
primair onderwijs 

aantal 0 0 

12 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
voortgezet onderwijs 

aantal 100 201 

13 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
MBO 

aantal - 0 

14 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
HO 

aantal - 0 

15 
Totaal bezoeken schoolgebonden 
voorstellingen (11+12+13+14) 

som 100 201 

  
DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN 
CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN 

      

16 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten primair onderwijs 

aantal 0 0 

17 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten voortgezet onderwijs 

aantal 250 230 

18 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten MBO 

aantal - 0 

19 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten HO 

aantal - 0 

20 
Totaal deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie 
Haagse scholen (16+17+18+19) 

som 250 230 

     

     

K. CULTUUREDUCATIE NIET HAAGSE 
SCHOLEN 

Eenheid Raming 
2021 

Realisatie 
2021 

  
SCHOOLVOORSTELLINGEN NIET 
HAAGSE SCHOLEN 

      

1 
Schoolgebonden voorstellingen primair 
onderwijs 

aantal - 0 

2 
Schoolgebonden voorstellingen voortgezet 
onderwijs 

aantal - 0 

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO aantal - 0 
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4 Schoolgebonden voorstellingen HO aantal - 0 

5 
Totaal schoolgebonden voorstellingen 
(1+2+3+4) 

som 0 0 

  
LESSEN/ACTIVITEITEN 
CULTUUREDUCATIE NIET HAAGSE 
SCHOLEN 

      

6 
Schoolgebonden lessen/activiteiten primair 
onderwijs 

aantal 0 0 

7 
Schoolgebonden lessen/activiteiten 
voortgezet onderwijs 

aantal 0 1 

8 Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO aantal - 0 

9 Schoolgebonden lessen/activiteiten HO aantal - 0 

10 
Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten 
cultuureducatie niet Haagse scholen 
(6+7+8+9) 

som 0 1 

  
BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN 
NIET HAAGSE SCHOLEN 

      

11 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
primair onderwijs 

aantal - 0 

12 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
voortgezet onderwijs 

aantal - 0 

13 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
MBO 

aantal - 0 

14 
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen 
HO 

aantal - 0 

15 
Totaal bezoeken schoolgebonden 
voorstellingen (11+12+13+14) 

som 0 0 

  
DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN 
CULTUUREDUCATIE NIET HAAGSE 
SCHOLEN 

      

16 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten primair onderwijs 

aantal 0 0 

17 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten voortgezet onderwijs 

aantal 250 230 

18 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten MBO 

aantal - 0 

19 
Deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten HO 

aantal - 0 

20 
Totaal deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie niet 
Haagse scholen (13+14+15) 

som 250 230 

 
Wij vinden het relevant om hierbij te vermelden dat er in 2021 ook sprake was van 48 
gecancelde voorstellingen (i.v.m. de corona-maatregelen), waarvan 2 in Den Haag. Het betreft 
hier de tournees van The Biggest Lawsuit en TECH, die herhaaldelijk verzet en – uiteindelijk - 
gecanceld zijn. Verder werden onze podcasts in 2021 goed beluisterd: 
 
De Affaire:  4.933x beluisterd in 2021 (5.908x in 2020) 
Preview Oksigen: 891x beluisterd 
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9. Bestuur en medewerkers 
 

 
Het bestuur van Stichting Theatergroep MES is d.d. 31 december 2021 als volgt samengesteld: 
 

 In functie Einde 1e termijn Einde 2e termijn 

Mevrouw J. van Nieuwenhoven (Vz) 
 

01-02-2020 01-02-2024 01-02-2028 

De heer R.G. Boogaard (pm) 16-03-2020 16-03-2024   16-03-2028 

De heer K. Feenstra 27-06-2016 27-06-2020 27-06-2024 

De heer J.A.M.A. Sluysmans 01-12-2020 01-12-2024 01-12-2028 

Mevrouw I.M. Demon 01-01-2021 01-01-2025 01-01-2029 

 

Bestuursleden van Stichting Theatergroep MES zijn onbezoldigd en worden voor vier jaar 
aangesteld.  
 
Naast hun bestuurswerk voor Firma MES zijn Jacques Sluysmans en Karel Feenstra lid van 
respectievelijk de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum en van Stichting New 
European Ensemble.  
 
Vaste medewerkers 2021 (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) en 
Brechje Weerd (productieleider).  
 

Personele bezetting 2021 Begroting FPK 2020 

Uren werkweek FTE 4,34 4,9 3,5 

Werknemers in vaste dienst (onbetaalde tijd) 4 4,69 2,3 

Werknemers in tijdelijks dienst (bepaalde tijd) 0,34 0,21 1,2 

Ingehuurde zelfstandigen/freelancers 3* 2,8 2* 

Overige werkzame personen  -  

Stagiaire 1 - 0 

Vrijwilligers 23 6 0 

*Dit betreft een schatting. Er wordt rondom projecten met een brede poule van freelancers 
gewerkt.  
 
Governance Code Cultuur 
Firma MES heeft een bestuur+directiemodel. De toezichthoudende functie wordt door het 
bestuur van de stichting uitgevoerd. Omdat het bestuur van de stichting op afstand opereert 
en slechts een toezichthoudende rol heeft, wordt momenteel onderzocht of kan worden 
overgestapt op een Raad van Toezicht Model.  
 
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 
drie 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.  
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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. Er 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. 
 



               Stichting Theatergroep MES

               Valkenboslaan  161

               2563 CK  DEN HAAG

               Jaarrekening 2021
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Mevrouw J. van Nieuwenhoven (voorzitter);

Mevrouw C.M. Wiedenhof (secretaris) (afgetreden per 1 januari 2021).

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;

e) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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;

Het bestuur bestaat per einde boekjaar uit:

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.

De heer R.G. Boogaard (penningmeester);

De heer J.A.M.A. Sluysmans (secretaris);

Mevrouw I.M. Demon (toegetreden per 1 januari 2021).

De heer K. Feenstra;
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

1.2  Begrotingsoverzicht

2021
Begroting

 2021
2020

Begroting

 2020

€ € € €

Baten 477.009 425.354 331.637 347.092

Beheerslasten 68.530 64.480 44.398 257.675

Bruto exploitatieresultaat 408.479 360.874 287.239 89.417

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 136.329 132.383 112.843 55.500

Activiteitenlasten personeel uitvoering 193.460 175.229 112.877 -

Beheerslasten materieel - - - 25.520

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 14.967 5.300 7.640 -

Activiteitenlasten materieel uitvoering 34.083 25.162 14.862 -

Activiteitenlasten materieel communicatie 20.334 22.800 18.267 -

Totaal Activiteitenlasten 399.173 360.874 266.489 81.020

Exploitatieresultaat 9.306 - 20.750 8.397

Rentelasten en soortgelijke kosten -376 - -177 100

Som der financiële baten en lasten -376 - -177 100

Resultaat 8.930 - 20.573 8.497

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de exploitatierekening.
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.667 2.588

1.667 2.588

Vlottende activa

Vorderingen 
Debiteuren - 990

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 8.204 8.820

Overige vorderingen 28.821 32.948

37.025 42.758

Liquide middelen 52.619 26.362

Totaal activazijde 91.311 71.708

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve 11.461 11.091

Bestemmingsreserves 26.161 20.000

37.622       31.091       

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen 2.399 -

2.399 -

Totaal eigen vermogen 40.021 31.091

Langlopende schulden

Overige schulden 31.375 -

31.375 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.834 8.400

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 7.409 4.611

Overige schulden 10.672 27.606

19.915 40.617

Totaal passivazijde 91.311 71.708

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.2  Exploitatierekening over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Publieksinkomsten 29.386 37.163 22.232

Sponsorinkomsten 5.874 5.000 9.484

Overige directe inkomsten 559 14.400 2.500

Bijdragen uit private middelen 51.400 54.000 46.500

Publieke subsidies en bijdragen 389.790 314.791 250.921

Baten 477.009 425.354 331.637

Beheerslasten personeel 34.762 35.680 30.913

Beheerslasten materieel 

Huisvestingskosten 4.339 7.300 150

Beheerslasten materieel Afschrijvingskosten 921 1.000 1.721

Beheerslasten materieel Overige kosten 28.508 20.500 11.614

Totaal beheerslasten 68.530 64.480 44.398

Bruto exploitatieresultaat 408.479 360.874 287.239

Activiteitenlasten personeel 

voorbereiding 136.329 132.383 112.843

Activiteitenlasten personeel uitvoering 193.460 175.229 112.877

Activiteitenlasten materieel 

voorbereiding 14.967 5.300 7.640

Activiteitenlasten materieel uitvoering 34.083 25.162 14.862

Activiteitenlasten materieel 

communicatie 20.334 22.800 18.267

Totaal Activiteitenlasten 399.173 360.874 266.489

Exploitatieresultaat 9.306 - 20.750

Rentelasten en soortgelijke kosten -376 - -177

Som der financiële baten en lasten -376 - -177

Resultaat 8.930 - 20.573

Resultaat 8.930 - 20.573

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 370 - 573

Bestemmingsreserve klimaatverandering - - 20.000

Bestemmingsreserve Opleidingen 2.261 - -

Bestemmingsreserve Website 3.900 - -

Bestemmingsfonds FPK 2.399 - -

8.930 - 20.573
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Continuïteit

Vestigingsplaats, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

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. 

Stichting Theatergroep MES, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 27336714.

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.

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.

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.
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

In de jaarrekening 2021 is in de exploitatierekening  de rubricering aangepast. De vergelijkende cijfers uit 

2020 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Deze 

herrubricering heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een nieuw model voor de inrichting van de 

jaarrekening zoals voorgeschreven in de beschikking van het Fonds Podiumkunsten.

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 en de richtlijnen en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024 

van het Fonds Podiumkunsten (FPK).

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 



Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten.

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.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en 

verliesrekening als interestlast verwerkt.

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.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn 

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid 

als bestemmingsfonds.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 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.
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Overheidssubsidies

Activiteitenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de winst- en verliesrekening.

De beheerslasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en 

van over de omzet geheven belastingen.

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.

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.

Exploitatiesubsidies worden als baten 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. Coronagerelateerde subsidies (zoals NOW en TOGS/TVL) worden als baten 

verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarop de subsidies betrekking hebben.

Overheidssubsidies worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden 

voor de overheidssubsidies is voldaan.

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.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de directe aan de baten toe te rekenen lasten.

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.
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

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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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Totaal 2021 Totaal 2020

€ €

Aanschafwaarde 7.316 7.751

Cumulatieve afschrijvingen -4.728 -4.941

Boekwaarde per 1 januari 2.588 2.810

Investeringen - 1.500

Desinvesteringen - -1.935

Afschrijvingen desinvesteringen - 1.324

Afschrijvingen -921 -1.111

Mutaties 2021 -921 -222

Aanschafwaarde 7.316 7.316

Cumulatieve afschrijvingen -5.649 -4.728

Boekwaarde per 31 december 1.667 2.588

Inventaris 20 %

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren

Debiteuren - 990

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 8.204 6.914

Premies pensioen - 1.906

8.204 8.820

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen - 469

Nog te ontvangen subsidies 28.821 31.839

Borgsommen - 640

28.821 32.948

Liquide middelen

ING Bank, rekening 5437258 7.567 11.310

ING Bank, spaarrekening 5437258 45.052 15.052

52.619 26.362

Het saldo van de subsidieverstrekkers bestaat uit Gemeente Den Haag € 1.321,15, Stichting Fonds 21 € 

17.500 en Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000.
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Stichting Theatergroep MES te Den Haag

2.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 11.091 10.518

Toevoeging vanuit resultaat bestemming 370 573

Stand per 31 december 11.461 11.091

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Klimaatverandering 20.000 20.000

Bestemmingsreserve Opleidingen 2.261 -

Bestemmingsreserve Website 3.900 -

26.161 20.000

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve Klimaatverandering
Stand per 1 januari 20.000 -

Bestemming resultaat boekjaar - 20.000

Stand per 31 december 20.000 20.000

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve Opleidingen
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 2.261 -

Stand per 31 december 2.261 -

In 2020 is er een bedrag van € 20.000 gereserveerd als bestemmingsreserve. Met deze reserve kunnen we 

de productie The Biggest Lawsuit on the Planet in een toekomstig seizoen nog laten terugkomen. 

In 2021 is er een bedrag van € 2.261 gereserveerd als bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve komt 

voort uit niet gebruikt opleidingsbudget voor de medewerkers, welke zij tot uiterlijk 2024 kunnen besteden.
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2.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve Website
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 3.900 -

Stand per 31 december 3.900 -

Vastgelegd vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten 2.399 -

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 2.399 -

Stand per 31 december 2.399 -

Het Fonds Podiumkunsten wil graag inzage in het aandeel van de bijdrage van het Fonds aan de 

ontwikkeling van de reserves van de instelling. Dat aandeel wordt vastgelegd in het Bestemmingsfonds 

Fonds Podiumkunsten. De hoogte van het Bestemmingsfonds wordt bepaald bij de jaarlijkse 

resultaatverdeling, afhankelijk van het (cumulatieve) bedrijfsresultaat, en het aandeel van het 

Fondssubsidie daaraan.

Bij het vaststellen van de gehele subsidieperiode 2021-2024 zal het Fonds een besluit nemen over het 

Bestemmingsfonds. Tenzij er sprake is van een zeer bijzondere situatie zal het Bestemmingsfonds 

onderdeel uit blijven maken van het Eigen Vermogen (en dus niet (deels) terugbetaald hoeven worden).

In 2021 is er een bedrag van € 3.900,- gereserveerd als bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is 

bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuwe website in 2022. Vanwege onvoldoende beschikbaarheid van 

onze PR Medewerker in 2021, zijn we hier dit jaar niet aan toegekomen.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden

Vooruitontvangen startvoorschot Fonds Podiumkunsten 31.375 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.834 8.400

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.774 4.611

Premies pensioen 1.635 -

7.409 4.611

Overige schulden

Nog te betalen kosten 46 2.732

Reservering vakantiegeld 10.626 7.811

Vooruitontvangen subsidie bijdragen - 675

Terug te betalen NOW 2.0 - 16.388

10.672 27.606

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Structurele subsidie

In 2021 is er een extra startvoorschot ontvangen van Fonds Podiumkunsten inzake het Meerjarige 

Productiesubsidie 2021-2024. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2024. 

Er wordt een structurele subsidie van Fonds Podiumkunsten ontvangen voor de jaren 2021-2024. De 

subsidieverlening is schriftelijk bevestigd met kenmerk 164960502 van 5 november 2020 voor een bedrag 

van € 502.000.

Er wordt een structurele subsidie van de Gemeente Den Haag ontvangen voor de jaren 2021-2024. De 

subsidieverlening is schriftelijk bevestigd met kenmerk ABBA/VL/26208 van 5 februari 2021 voor een 

bedrag van € 194.726.
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2021 Begroting 

2021

2020

Publieksinkomsten

Recette 17.006 37.163 22.232

Uitkoop 12.380 - -

Totaal Publieksinkomsten 29.386 37.163 22.232

Sponsorinkomsten

Sponsorinkomsten 5.874 5.000 9.484

Overige directe inkomsten

Educatie 484 4.000 2.500

Opdrachten van derden - 8.000 -

Auteursrechten - 2.400 -

Overig 75 - -

Totaal Overige directe inkomsten 559 14.400 2.500

Totaal directe opbrengsten 35.819 56.563 34.216 

De publieksinkomsten zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot. De hoofdreden hiervan is het wegvallen 

van de uitkoopsommen van de tournees van The Biggest Lawsuit en TECH (i.v.m. de lockdown). De 

gerealiseerde inkomsten betreffen annuleringsvergoedingen en donatiekaartjes, recette van de TECH-

stream en recette van Oksigen.

I.v.m. de coronacrisis hebben we dit jaar geen bedrijfsvoorstellingen kunnen spelen. Ook de inkomsten uit 

educatie zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot, omdat alle schoolvoorstellingen niet door gingen. 

Het betreft hier de kaptisalisering van de ondersteuning die we rondom Oksigen hebben ontvangen vanuit 

Museum Beeld en Geluid Den Haag (€ 4.460, -) en de HTM (€ 1.414, -).
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2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Bijdrage uit private middelen

Indirecte opbrengsten (vrienden/fans) 3.900 1.500 -

Bijdragen van private fondsen 40.000 52.500 46.500

Bijdrage Stichting Zabawas 7.500 - -

Totaal Bijdrage uit private middelen 51.400 54.000 46.500

Totaal eigen inkomsten 87.219 110.563 80.716 

Publieke subsidies en bijdragen

Fonds Podiumkunsten structureel 125.500 125.000 -

Fonds Podiumkunsten indexering 2.636 - -

Fonds Podiumkunsten Covid-19 49.900 - -

Gemeente Den Haag structureel 194.726 189.791 189.792

Gemeente Den Haag indexering 3.817 - 4.934

Overige bijdragen uit publieke middelen 13.211 - 41.871

Ontvangen subsidies in het kader van de NOW - - 14.324

Totaal Publieke subsidies en bijdragen 389.790 314.791 250.921

Totale baten 477.009 425.354 331.637 

Private subsidies

We hebben in 2021 projectsubsidies ontvangen vanuit Stichting Zabawas, het BNG Cultuurfonds, Fonds 21 

en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. 

Vrienden en Fans

Het betreft hier de reguliere donaties vanuit onze vrienden en fans en enkele grotere bedragen van 

vriendelijke donateurs, die ons in coronatijd wilden steunen.

De overige bijdragen betreft een subsidie van de Gemeente Den Haag voor het project "Wortels" (nieuwe 

titel: "Oksigen"). Deze subsidieverlening is op 18 juni 2021 bevestigd met kenmerk ABBA/VL/36467. 

De Gemeente Den Haag verstrekt een meerjarige exploitatiesubsidie voor de Kunstenplanperiode 2021-

2024. De subsidieverlening 2021 is schriftelijk bevestigd met kenmerk ABBA/VL/26208 van 5 februari 2021. 

Op 7 oktober 2021 is met kenmerk ABBA/VL/26208-T een aanvullende subsidie i.v.m. trendbijdrage 2021 

toegekend. 

Fonds Podiumkunsten verstrekt een meerjarige productiesubsidie voor de Kunstenplanperiode 2021-2024. 

De subsidieverlening 2021 is schriftelijk bevestigd met kenmerk DMS/HP/HPO/HON/164960502/5-1-2020 

van 5 november 2020. Op 25 maart 2021 met kenmerk HPO/HP/164960502/Covid-19/25-03-2020 en op 19 

augustus 2021 met kenmerk VH/HP/Covid-19/19-8-2021 is een aanvullende subsidie meerjarige Covid-19 

toegekend. 
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2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding 34.762 35.680 30.913

Beheerslasten materieel

Huisvestingskosten

Huisvesting 3.647 7.000 4.150

Onderhoud huisvesting 692 300 -

TOGS - - -4.000

Totaal huisvestingskosten 4.339 7.300 150

Afschrijvingskosten

Afschrijving inventaris 921 1.000 1.721

Overige kosten

Reiskosten woon-werk 728 1.000 319

Kantoorbenodigdheden en inventaris 2.528 1.000 632

Financiële administratie en accountant 8.895 9.600 6.392

Verzekeringen 1.504 1.000 946

Studiekosten 1.639 - 149

portikosten - 200 -

Representatiekosten en relatiegeschenken 1.592 1.000 558

Licenties, abonnementen en contributies 6.278 1.700 1.820

Corporate marketing budget en organisatieontwikkeling 5.291 5.000 -

Telefoonkosten 53 - 798

Totaal Overige kosten 28.508 20.500 11.614

Totaal beheerslasten materieel 33.768 28.800 13.485 

Totaal Beheerslasten 68.530 64.480 44.398 

In 2021 zijn we in ons nieuwe kantoor in het oude theater Concordia getrokken. De huisvestingskosten zijn 

lager uitgevallen dan begroot. I.v.m. de coronacrisis hebben we via de gemeente zes maanden vrijstelling 

van de huur gekregen. 

We hebben in 2021 eenmalige aankopen gedaan voor de inrichting van ons nieuwe kantoor. Tevens was in 

de begroting van 2021 nog geen rekening gehouden met lidmaatschapsgelden van de NAPK, DIP en het 

Sociaal Fonds Podiumkunsten. Ook waren de studiekosten in de oorspronkelijke begroting nog niet 

meegenomen. Verder hebben we in 2021 een marketing hei-weekend georganiseerd in Amsterdam 

(organisatieontwikkeling). 
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Activiteitenlasten personeel

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke kern 82.630 82.824 72.009

Kantoormedewerker - - 1.951

Impresariaat en auteursrechten 8.547 - 15.162

Productieleider 11.349 12.203 -

Educatie-medewerker 5.750 5.500 2.734

Honoraria uit projecten -  voorbereiding 28.053 31.856 20.987

Totaal Activiteitenlasten personeel voorbereiding 136.329 132.383 112.843

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Artistieke kern 118.220 124.236 85.314

Productieleider 7.566 8.136 -

Project PR medewerker 15.000 11.000 11.480

Honoraria uit projecten -  uitvoering 49.526 31.857 15.063

Vrijwilligersvergoedingen 3.148 - 1.020

Totaal Activiteitenlasten personeel uitvoering 193.460 175.229 112.877

Totaal Activiteitenlasten personeel 329.789 307.612 225.720 

dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 3,5 werknemers.

Gemiddeld aantal werknemers:

De activiteitenlasten zijn redelijk conform begroot. Mede dankzij de steun vanuit FPK hebben we de inzet 

van freelancers (overige honoraria) goed op peil kunnen houden

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 4,34 werknemers in dienst op basis van een fulltime
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Activiteitenlasten materieel

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decor/kostuum/rekwisieten 14.860 5.300 7.640

Research 107 - -

Totaal Activiteitenlasten materieel voorbereiding 14.967 5.300 7.640

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Techniek 22.532 9.948 7.385

Transport/reis- en verblijfkosten 11.551 15.214 7.477

Totaal Activiteitenlasten materieel uitvoering 34.083 25.162 14.862

Activiteitenlasten materieel communicatie

Vormgeving 7.408 3.500 5.329

Drukwerk 449 4.500 1.885

Verspreiding 3.726 6.300 2.295

Advertenties 4.729 6.000 6.335

Registratie 4.022 1.500 2.423

Publieksonderzoek - 1.000 -

Totaal Activiteitenlasten materieel communicatie 20.334 22.800 18.267

Totaal Activiteitenlasten materieel 69.384 53.262 40.769 

Totaal Activiteitenlasten 399.173 360.874 266.489 

De activiteitenlasten materieel zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit had onder meer te maken met 

extra technische benodigdheden rondom Oksigen, maar heeft bijvoorbeeld ook betrekking op extra 

zaalhuur voor de montage van TECH en de opname van de Stream. Ook de decorkosten vallen hoger uit, 

onder meer omdat we voor Oksigen golfkarretjes hebben gehuurd
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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 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 6 tot en met pagina 24 opgenomen jaarrekening 2021 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 Theatergroep MES op 31 december 2021 en van 
het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den 
Haag 2020; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2020 (m.u.v. de 
genoemde controletolerantie, de gehanteerde controletolerantie is 1% van de totale baten). 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2021, conform het voorgeschreven model in het Handboek 
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten; 

2) de staat van baten en lasten over 2021, conform het voorgeschreven model in het Handboek 
Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten; 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

1213 TL  Hilversum

T 035 623 98 19

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden. 

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.kamphuisberghuizen.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

KVK 32053904

BANK NL19 RABO 0114 1665 79 



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 2020 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 RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 
2020. 
 

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 2020. 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 2020. 
 
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 wet- 
en 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, 29 april 2022 
 
KAMPHUIS & BERGHUIZEN     
Accountants/Belastingadviseurs 
 
 
 
w.g.
 
P. Heyman-Brand Msc 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: 

• 

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 rea
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. 
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