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1. Terugblik 2018 
In 2018 waren er zeven verschillende voorstellingen te zien, onze makers speelden met elkaar exact 100 
voorstellingen door Nederland en Vlaanderen, voor meer dan 11.000 bezoekers. Er tourden zeven 
verschillende voorstellingen door beide landen. Hiervan waren er zes peuterpret voorstellingen welke zonder 
subsidiëring tot stand zijn gekomen. Deze werden gemaakt door drie verschillende nieuwe 
makers/collectieven. De grotere familievoorstelling ‘Mannetjes met Plannetjes’ van Ana Lozica startte aan haar 
reprise tournee met een nieuwe cast. Als afsluiter van het jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een 
nieuwe familievoorstelling vanaf twee jaar met het makers collectief Milan, Tessa en Olivier.  
In 2018 kon het publiek genieten van Lotte Middendorp met ‘Nog lang niet moe!’ en ‘Bere Boos’. Rosanne 
Wiertz speelde ‘Warme Wiebel Wintertenen’, ‘Dansende Dieren Deuntjes’ en de nieuwe ‘Lieve Luister Liedjes’. 
Tessa & Olivier waren te zien met ‘Stoere Broer’ en ‘Mannetjes met Plannetjes’ van Ana lozica werd gespeeld 
door Sharon van Wagingen, Lucien Rentmeester en Serge Hogenbirk.   
 
1.1 Highlights 2018 
Er is veel vraag naar onze peuterpret voorstellingen. Dit is een overkoepelend concept waar we meerdere 
makers mee aan de slag hebben laten gaan. Door de makers een kleine voorstelling te laten ontwikkelen vanuit 
interactie en contact, leren ze de doelgroep goed kennen. Ze ervaren in deze laagdrempelige voorstelling wat 
ze van de doelgroep kunnen verwachten. Vanuit het oogpunt van het publiek is deze voorstelling interessant 
omdat er ruimte is voor reactie van de kinderen. Kinderen worden echt betrokken bij de voorstelling en in de 
kleinschaligheid van het optreden voelen zij zich veilig. Geen donkere ruimte met veel techniek, niet alleen 
stilzitten en kijken. We hebben gemerkt dat dit concept voor veel nieuwe theaterbezoekers ontzettend goed 
werkt! De reacties van ouders zijn lovend.  
De vraag naar deze voorstellingen is ook groot omdat we de kosten en randvoorwaarden laag houden. Zo 
kunnen deze voorstellingen bijna overal spelen en is het voor theaters makkelijker kostendekkend te 
programmeren. Hierdoor merken we dat deze voorstellingen snel ad hoc geboekt worden. We merkten dit jaar 
dat programmeurs bij de peuterpret voorstellingen durven te vertrouwen op de kwaliteitsgarantie van Onder 
het Buro. Blind boeken van deze voorstellingen komt vaker voor.  
 
De eerste maker die plek kreeg binnen ons productiehuis is Lotte Middendorp in 2016. Zij maakte het 
afgelopen jaar de stap naar een eigen jeugdtheatergezelschap. Hiermee hebben we een van de belangrijkste 
doelen van Onder het Buro bereikt, namelijk de doorstroom van getalenteerde makers faciliteren. Tg Koek & Ui 
is een samenwerking aangegaan met Buro Bannink voor de verkoop en de eerste voorstelling ‘Van mij!’. Deze 
voorstelling is goed ontvangen.  
 
Het makersduo Tessa & Olivier ging voor het eerst op pad met ‘Stoere Broer’ en samen met hun eindregisseur 
smaakte het maken voor de jonge peuter doelgroep voor hen naar meer. Ook zij maakten samen met onze 
stichting een vervolgstap naar een subsidie-aanvraag voor een grotere familievoorstelling. ‘Nee!’ wordt 
daarmee de tweede grote gesubsidieerde productie van Onder het Buro. We kregen van de gemeente 
Rotterdam, Janivo, Gemeente Utrecht en Elisa Mathilde een ondersteuning. Deze productie gaat touren vanaf 
september 2019, 2018 stond dus in het teken van de subsidieaanvragen en het eerste onderzoek voor de 
voorstelling met deze getalenteerde makers.  
 
 
 
  



  

2. Over Onder het Buro 
Welk kind heeft niet zijn eigen bijzondere wereld gemaakt onder het bureau van zijn of haar ouders? We 
bouwden er droomkastelen. Lagen op de loer voor de naderende vijand. Verstopten ons voor grote reuzen en 
versloegen hier menig vijand. Met de juiste hoeveelheid fantasie en beleving kon het bureau een boot zijn, een 
vliegtuig, een berg, een grot, een hut, een planeet en ga zo maar door. Soms stil in ons eigen hoofd en soms 
voor het hele gezin om aan mee te doen. Het bureau kon alles zijn zolang wij er mochten spelen en onze 
fantasie de vrije loop mochten laten. Onder het Buro vindt het prikkelen van de beleving en het tot leven 
brengen van de fantasie het belangrijkste aspect van theater en cultuur. Wij hopen met al onze activiteiten het 
gehele publiek te inspireren om meer te spelen. Of je nou een hut bouwt onder een bureau of de administratie 
er bovenop moet doen. Iedereen kan wat extra aanzetjes gebruiken om meer te spelen en te fantaseren. 
 
2.1 Stichting Onder het Buro 
Stichting Onder het Buro wil plek creëren voor jeugdtheatermakers en hen stimuleren, faciliteren en 
begeleiden om zoveel mogelijk kinderen te raken met theater om zo de wereld wat mooier te maken. De 
artistieke kwaliteit van een theatervoorstelling voor kinderen is verbonden aan heel veel elementen. Volgens 
Stichting Onder het Buro draait goed jeugdtheater volledig om in contact staan met je doelgroep. 
Voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Voorstellingen die aansluiten op 
de vraag van ouders van nu en passen in de familiesetting waarin zij een voorstelling willen beleven. 
Voorstellingen die erop gericht zijn om kinderen te verleiden en inspireren om te fantaseren. Voorstellingen 
waarbij niets alles kan zijn en alles niets, omdat de kinderen meegenomen worden op een avontuur in hun 
eigen hoofd. Theater mag ergens over gaan. Jeugdtheater moet volgens Onder het Buro verbeelding en 
fantasie stimuleren. Het opent werelden groter dan je eigen huis, straat of school.  
 
Onder het Buro wil voorstellingen maken die vanuit de maker recht het hart en het hoofd in gaan van de 
kinderen. Een voorstelling mag nooit over de hoofden van kinderen gespeeld worden. De stichting is ervan 
overtuigd dat de voorstellingen van jonge en nieuwe makers sterker aansluiten op deze overtuiging. Zij 
vertrekken zeer sterk vanuit de beleving van hun publiek. Ze luisteren goed naar hun publiek in het maakproces 
om zo hun eigen identiteit te vinden. De vragen als: “Wat slaat aan?”, “Waar is een kind mee bezig?”, “Hoe kan 
ik met beperkte middelen het optimale belevingseffect bereiken?”, “Hoe kan ik dit onderwerp het best 
voelbaar maken voor kinderen?”, “Wat wil ik met theater vertellen?” en “Hoe zorg ik voor een echte connectie 
met mijn publiek?” spelen een grote rol binnen het maakproces van jonge/nieuwe makers. Zij luisteren dus 
naar het publiek en nemen dat mee in het maken van een eigen, autonome voorstelling. Onder het Buro 
stimuleert de makers ook zeer sterk om in het maakproces te werken met proeves en speelmomenten met de 
doelgroep. Onder het Buro wil de makers de kinderen laten kennen en andersom, zodat zij elkaar vóór de 
werkelijke voorstelling al kunnen inspireren en uitdagen.  
 
Onder het Buro richt al haar werkzaamheden op twee pijlers. Aan de ene kant het aanbieden van jeugdtheater 
waar op dit moment vraag naar is bij het huidige publiek. Dus voorstellingen voor de hele familie, die de 
fantasie stimuleren en die gericht zijn op de beste theatrale ervaring voor de hele familie of een specifieke 
doelgroep. En aan de andere kant het bieden van kansen aan jonge of nieuwe theatermakers om 
voorstellingen te ontwikkelen vanuit hun visie en passie voor kinderen en de wereld waarin zij leven.  
 
2.2 Bestuur & organisatie 
Voorzitter:   Hetteke Videler  
Penningmeester:   Nils Schwartz 
Secretaris:    Joriene Blom   
Zakelijk & artistiek leider:   Karin Bannink  
Productie/marketing:   Nikki de Groot 
 

Dit jaarverslag is in de bestuurvergadering van 25 september 2019 vastgesteld door het bestuur.  

Ondertekend door:  Hetteke Videler   

Rotterdam   



  

3. Resultaten van onze activiteiten  
Onder het Buro ondersteunde in 2018 verschillende (groepen van) makers in de ontwikkeling en uitvoering van 
hun eigen jeugdvoorstellingen. In dit hoofdstuk lichten we per maker de resultaten toe.1 

 
3.1 Milan, Tessa & Olivier  
 In de zomer van 2017 speelden Tessa & Olivier voor het eerst voor peuters. Ze 
startten met een onderzoek naar deze doelgroep en hoe ze voor deze kinderen 
met de allersimpelste middelen een verhaal konden vertellen. Tessa en Olivier 
zijn allebei in 2016 afgestuurd aan de acteursopleiding van de HKU. Beiden 
hadden ze ervaring met het spelen voor kinderen maar niet zozeer voor 
peuters. Ook hadden ze zelden zonder regisseur een voorstelling gemaakt. In 
het repetitielokaal kwamen al snel allerlei bijzondere ideeën tot stand rondom 
het thema stoer en bang zijn, welke gekoppeld zaten aan de titel ‘Stoere Broer’.  
Om van al het materiaal een gedegen peutervoorstelling te maken zijn ze gaan 
samenwerken met Milan Boele van Hensbroek. Hij heeft de eindregie op zich 
genomen. De samenwerking met deze drie makers is bijzonder goed bevallen 
voor zowel de makers als de stichting. De makers leggen de lat heel hoog 
wanneer het gaat om de kwaliteit die ze willen leveren. De chemie van de 
spelers spat van de vloer af en de ambitie van Milan om stoere 
peutervoorstellingen te maken, die voor de hele familie relevant zijn, werkt 
aanstekelijk! De ambities van Tessa, Milan & Olivier zijn groot. Doordat zij met 
een team van drie veel kennis, kunde en kwaliteit in huis hebben ziet de 
stichting veel kansen in de samenwerking. Daarom zijn we met elkaar dit jaar 
gestart aan de nieuwe familievoorstelling ‘NEE!’. 

“Stoere Broer: sterk komisch spel, perfect passend bij de 
spanningsboog van 2+” 

ANNE VROLIJK (MARKETING MEDEWERKER, THEATER HET KRUISPUNT) 

 
 
‘Stoere Broer’ speelde 17 voorstellingen in 2018 in Nederland en Vlaanderen. 
Daarvan speelden zij 10 maal in een vrije theatersetting voor families. Ook 
speelden ze 7 besloten voorstellingen waarvan 2 bij een peuterspeelzaal en 5 voorstellingen op scholen. 
‘Stoere Broer’ speelde in 2018 voor meer dan 2400 bezoekers. Ze speelden zelfs eenmaal voor een groep van 
500 man in een openluchttheater waar de reacties waanzinnig waren. ‘Stoere Broer’ heeft met name veel 
gespeeld in de grotere steden. Zo speelden ze meerdere malen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht. Op het plaatje hiernaast zie je relatief weinig speellocaties in verhouding tot het aantal speelbeurten.  

“Het was erg spannend om voor het eerst iets voor peuters te maken! We hadden geen idee wat ze leuk zouden 
vinden of wat ze aan zou spreken. Olivier en ik hadden al veel samen gedaan op de toneelschool, maar dit was 
voor ons allebei totaal nieuw. Het was erg fijn toen we wat materiaal konden testen op een kinderdagverblijf. 
We merkten wat wel of niet werkte en waar de kinderen van aangingen. Dat waren dan meestal totaal andere 

dingen dan die we in eerste instantie bedacht hadden! Op deze manier konden we verder zoeken in het 
materiaal waarvan we merkten dat de kinderen het leuk vonden. Bij ‘Stoere broer’ hebben we het ook zwaar 

gehad tijdens het repetitie-proces, omdat we het spannend vonden of de voorstelling wel zou werken. Toen we 
eenmaal gingen spelen en door hadden hoe leuk de kinderen het vonden en hoe erg ze met het verhaal 

meegingen, kregen we meer zelfvertrouwen! Hierdoor was het maken van ‘NEE!’ veel relaxter en waren we 
meer ontspannen.”  

TESSA FRIEDRICH 

 
 

1  De kaartjes van Nederland laten de speellocaties zien. De oranje locaties zijn vrije voorstellingen, de 
blauwe zijn schoolvoorstellingen. Het kan zijn dat in één stad meerdere voorstellingen zijn gespeeld.  
 



  

 
‘NEE!’ is een fysieke slapstickvoorstelling waar met name met beeld en geluid gewerkt 
wordt en er zal weinig gesproken tekst in zitten. Tessa Friedrich en Olivier van 
Klaarbergen spelen de voorstelling. Milan Boele van Hensbroek ontwikkelt met de 
spelers het concept. Hij zal de voorstelling schrijven en de regie voor zijn rekening 
nemen. Renee Geerlings, artistiek leider van Bonte Hond zal Milan coachen in zijn 
regie.  
In het voorjaar van 2018 is gewerkt aan het projectplan en zijn subsidies aangevraagd. 
We hebben van diverse fondsen een mooie ondersteuning ontvangen en konden in 
december 2018 starten met de onderzoeksfase van dit project. De gemeente 
Rotterdam, gemeente utrecht, Janivo Fonds, Elise Mathilde, Erasmus Fonds en NORMA 
fonds zijn enthousiast over het plan en maken de voorstelling mogelijk. 
In december van 2018 is er een proeve gemaakt van de voorstelling welke in januari 
2019 op de presentatiedag getoond is. In september 2019 wordt vanuit de proeve van 
‘NEE!’ een volledige voorstelling gemaakt. De voorstelling zal in september/oktober 
2019 in première gaan en daarna een tour maken door Nederland en Vlaanderen.  

“Ik heb als acteur meerdere malen meegewerkt aan voorstellingen voor peuters en nu zat ik voor de eerste keer 
op de regisseursstoel. Dat vond ik erg leuk om te doen. Vooral vond ik het ontzettend bijzonder om te merken 

dat bij uitstek een voorstelling voor jonge kinderen pas echt gaat leven met publiek. 

Als maker heb ik ontdekt dat ik graag materiaal maak dat niet altijd te begrijpen valt en dat ik graag het publiek 
een beetje verwar: Ik wil jong publiek graag iets voorschotelen dat ze nog niet kennen waardoor ze uitgenodigd 

worden zich open te stellen voor dingen die ze nog niet kennen.  

Op zakelijk vlak heb ik geleerd dat het beter is om van tevoren te veel afspraken met elkaar te maken dan te 
weinig. Ook heb ik meer inzicht gekregen in het maken en lezen van een begroting en andere zakelijke 

aspecten”. 

     MILAN BOELE VAN HENSBROEK 
 
Doelen van ‘NEE!’  
Peutervoorstelling geschikt voor de hele familie: Activiteiten die geschikt zijn voor peuters én de rest van de 
familie zijn schaars. Met ‘NEE!’ brengen we hier verandering in. Een stoere, energieke, kleurrijke voorstelling 
vol actie en verrassingen die gaat over autonomie, nee zeggen en jezelf durven zijn en die daardoor ook erg 
geschikt is voor ouders en oudere broertjes en zusjes.  
 
Thema’s die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind: Leren nee zeggen en de 
ontwikkeling van authenticiteit en identiteit is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Deze 
thema’s zijn de zwaartepunten in de voorstelling en de aanvullende educatie. We bieden ouders door middel 
van de voorstelling in al haar facetten de tools om met hun oudere kinderen hierover in gesprek te gaan.  
 
Avontuurlijk inspirerend jeugdtheater: In het maakproces van ‘NEE!’ ligt de nadruk op het stimuleren van de 
fantasie en verbeelding van de jeugdige kijker. Met ‘NEE!’ bieden we families avontuurlijk peutertheater. 
Steeds meer peutervoorstellingen zijn gebaseerd op bekende verhalen of commerciële successen en 
vertrekken vanuit de laagdrempeligheid voor verkoop naar publiek. Wij gaan door middel van marketing de 
drempel verlagen om kaarten te kopen en families verleiden inhoudelijk avontuurlijk jeugdtheater te bekijken 
en zich te laten inspireren.  

 



  

 
3.2 Ana Lozica 
In 2017 maakte Ana haar eerste familievoorstelling voor kinderen vanaf twee jaar. Haar ambitie om een stoere 
voorstelling te maken voor peuters was haar uitgangspunt. Dit is zeker gelukt! In 2018 tourde ‘Mannetjes met 
Plannetjes’ met veel succes door Nederland en Vlaanderen en kreeg mooie reacties!  

 
“Met ‘Mannetjes met plannetjes’ hebben de makers een stoere 

voorstelling willen neerzetten voor kinderen vanaf twee jaar. En dat is 
zéker gelukt! De mannetjes worden gespeeld door jonge acteurs die er 
echt een te gekke voorstelling van maken. Vooral de interactie met het 
publiek is echt heel leuk en goed gedaan. (...) Het is een stoer verhaal, 

maar er zitten ook heel veel grapjes in de voorstelling verwerkt, die 
zowel de kinderen als de volwassenen leuk vinden!”  

KIDSPROOF 
 
‘Mannetjes met Plannetjes’ heeft in 2018 40 voorstellingen gespeeld. 
Ze speelden 16 voorstellingen voor vrij theaterpubliek en 24 
schoolvoorstellingen. Hiermee hebben bijna 6500 bezoekers de 
voorstelling gezien. Er is een mooie voorstelling neergezet en alle 
gestelde doelen zijn behaald. In het voorjaar van 2019 wordt er nog 
meerdere malen gespeeld en daarna zal de voorstelling stoppen.  
 
Ana heeft naast haar werkzaamheden als maker altijd lesgegeven en 
heeft ondanks het succes van haar eerste echte familievoorstelling 
besloten zich te richten op lesgeven. Ze sluit niet uit om in de 
toekomst voor deze doelgroep te maken. Er liggen genoeg ideeën 
maar niet voor de directe toekomst.  
Ana heeft de voorstelling gemaakt met de spelers Sharon van 
Wagingen, Boyd Demmenie Grund en Jose Montoya. Deze twee 
laatste spelers zijn in 2018 vervangen door Serge Hogenbirk en 
Lucien Rentmeester. Op dit moment zijn Serge en Lucien beiden 
bezig met het oprichten van een eigen stichting voor theater. Lucien 
wil zich daarin met name richten op maatschappelijk relevante 
theatervoorstellingen voor volwassenen. Serge richt zich met ‘Lieve 
Ana’ met name op jongeren. Sharon van Wageningen kreeg als 
actrice in Mannetjes met Plannetjes de kans om voor het eerst als 
professionele actrice te werken. Op dit moment is zij zich aan het 
verdiepen in nieuwe mogelijkheden en er is een grote kans dat ze 
met haar eigen peuterconcept in 2019 de weg naar Onder het Buro 
weer weet te vinden.  
 
   
 
 
 



  

 

3.3 Lotte Middendorp 
Lotte was de eerste maker die via ons productiehuis een voorstelling 
gemaakt heeft. Ze heeft al die jaren met veel plezier de peuterpret 
voorstellingen ontwikkeld en gespeeld.  

“Lotte die ‘Nog lang niet moe’ speelt is fantastisch, zij houdt de 
kinderen er echt bij en is een hele leuke speler.” 

ISELIN VAN DUUREN (JEUGDPROGRAMMEUR, KONINKLIJKE SCHOUWBURG) 

“De kinderen zaten er helemaal in. Aan het einde op hun tenen het 
lokaal uit omdat Lotte eindelijk sliep.” 

HANS SMIT (TOS) 

 
In 2018 startte Lotte met haar eigen gezelschap Koek & Ui. Dit gezelschap 
heeft zich aangesloten bij Buro Bannink en met de kleutervoorstelling ‘Van 
Mij!’ maakte ze in januari 2018 haar debuut. Doordat Lotte nu een eigen 
gezelschap heeft zal ze niet meer onder de naam van Onder het Buro 
voorstellingen ontwikkelen. Wel speelt ze nog ‘Bere Boos’ in 2019 en 2020 
zolang er vraag is naar deze voorstelling.  
 
Lotte speelde dit jaar ‘Bere Boos’ en ‘Nog lang niet moe’. Lotte speelde 20 
voorstellingen in Nederland en Vlaanderen. Ze speelde 15 keer de voorstelling 
‘Bere Boos’ en 5 keer de voorstelling ‘Nog lang niet moe!’. Hiermee bereikte 
ze bijna 2400 bezoekers.   
 

“Door Onder het Buro heb ik een podium gekregen, een plek waar ik mijn 
creativiteit kwijt kan. Iets wat anders misschien vrij lastig was geweest. Ik heb 

hierdoor mijn kwaliteiten als maker kunnen ontwikkelen en ik ben op deze 
kwaliteiten durven gaan vertrouwen. 

Ik zou graag met Koek & Ui en TG Proest veel mooie voorstelling willen maken, 
die stuk voor stuk goed lopen. Het lijkt me tof om naam te maken met deze 

theatergroepen, zodat ik mezelf niet steeds hoef te bewijzen in de 
theaterwereld.” 

          LOTTE MIDDENDORP 
 
  



  

 
 
3.4 Rosanne Wiertz 
In 2018 speelde Rosanne ‘Dansende Dieren Deuntjes’ en ‘Rosanne Zingt’. 
Samen met Susan Spoor speelde ze ook ‘Warme Wiebel Wintertenen’ en 
maakte ze een eerste opzet voor ‘Lieve Luister Liedjes’.  Ze speelde in 
totaal 19 voorstellingen en bereikte ongeveer 2000 bezoekers.  
 

“Vanmorgen een geweldige voorstelling van Susan en Rosanne gezien: 
‘Warme Wiebel Wintertenen’. Heerlijke liedjes. Rosanne en Susan speelden 

vanwege grote belangstelling in onze zaal i.p.v. in de foyer en met groot 
succes. De hele zaal was enthousiast, je kon echt niet merken dat ze 
normaal in een kleinere setting spelen. Alleen het meedoen van de 

kinderen met bewegingen is natuurlijk wat lastiger, als je zo tussen de 
banken staat waar je nog niet eens bovenuit komt. Maar ik denk: ze zijn 

echt goed voor de kleine en middenzalen, laat ze als de wiedeweerga een 
CD opnemen en je hebt de opvolgers van Dirk Scheele!” 

RENEE VAN OOSTEROM (JEUGDPROGRAMMEUR, BIBLIOTHEEKTHEATER ROTTERDAM)  

 
Hoewel er in 2018 een opzet voor het programma ‘Lieve Luister Liedjes’ is gemaakt, hebben zowel Rosanne als 
Susan besloten zich vanaf 2019 te willen richten op hun werkzaamheden als docent en liedjesschrijver. Voor 
beiden blijkt de passie niet te liggen bij het touren en het werken als performers. Rosanne haalt meer 
voldoening uit direct contact met kinderen door middel van haar muzieklessen. Het maken van liedjes voor 
deze doelgroep is wel een grote passie van haar en vanuit die hoedanigheid zou ze wel graag kijken naar de 
mogelijkheden binnen onze stichting. Ook vinden beide dames het ontzettend jammer wanneer de 
programma’s niet meer gespeeld gaan worden, ze zijn namelijk wel trots op de liedjes. We denken beiden dat 
met een andere performer er meer publiek bereikt kan worden met deze speelse en fantasievolle liedjes.  

“Ik had helemaal geen ervaring met het spelen en maken voor deze 
doelgroep dus in die zin heb ik zeker een heleboel geleerd. Bijv. hoe je met 
eenvoudige middelen de toch vaak korte peuterliedjes interessant houdt 
op een podium (wat ik overigens leuker en makkelijker vind wanneer je 

met z’n tweeën speelt), hoe belangrijk de afwisseling tussen beweging en 
luisterliedjes is etc. Ik heb ook geleerd dat ik nog een heleboel te leren heb 
als maker en niet altijd goed kan inschatten of iets wat ik heb bedacht op 

een podium overkomt. 

Vooralsnog ga ik me weer helemaal richten op het lesgeven. Ik merk dat ik 
het fijn vind om stabiliteit te hebben en dat het spelen naast het fulltime 
lesgeven vaak best veel was. Ik sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst 

toch weer met een voorstelling aan de slag zou willen. In dat geval zou ik 
heel graag met een groepje (muzikanten) samenwerken zodat de 

voorstelling muzikaal prikkelender en uitdagender wordt. Alleen of met z’n 
tweeën vond ik dat soms toch wat beperkt. De doelgroep peuter/kleuter 

zal het wel blijven denk ik, dat is toch echt mijn favoriet!” 

   ROSANNE WIERTZ DE GRAAF 
 
 
 
 

“  

 



  

4. Vooruitblik op 2019 
In 2019 gaat er natuurlijk weer heel erg veel gespeeld worden door onze makers. Tessa en Olivier spelen 
aankomend jaar volop met ‘Stoere Broer’. De productie ‘NEE!’ wordt in september verder doorontwikkeld en 
zal vanaf september gaan touren. Bij deze voorstelling wordt weer een uitgebreid marketing- en educatieplan 
uitgevoerd waar in dit hoofdstuk wat meer over wordt toegelicht.  
Lotte Middendorp zal de voorstellingen ‘Nog lang niet moe’ en ‘Bere Boos’ blijven spelen tot het einde van het 
jaar. Doordat zij gestart is met een eigen gezelschap zal ze geen volgende peuterpret voorstelling gaan maken. 
In 2020 zal zij zich met name op die voorstellingen gaan richten en stoppen met haar peuterpret voorstellingen. 
Rosanne en Susan dragen hun liedjes en voorstellingen over aan Suzanne Boeyinga Bruning. Met deze nieuwe 
muzikant en componist gaan we nog meer peuterpret concepten uitwerken.  
Voor ‘Mannetjes met Plannetjes’ ligt de nadruk van de speellijst in februari en maart van dit jaar. In mei wordt 
deze productie definitief afgerond. In dit jaar gaan we aan de slag met andere makers inspireren door de 
middelen die we in deze voorstelling hebben gebruikt. 
 
4.1 Mooie uitdagingen in marketing en educatie  
Ook bij ‘NEE!’ hebben we net als bij ‘Mannetjes met Plannetjes’ weer een groot deel van het projectplan 
gefocust op de beleving van theater. We willen de jonge bezoekers een beleving meegeven die beklijft en die 
thuis herbeleefd kan worden. Samen met ontwerper Inez de Zwart gaan we bij deze voorstelling een 
interactieve speeltuin maken die met Tessa en Olivier mee op pad gaat. In deze speeltuin kunnen kinderen na 
de voorstelling spelen en zo kunnen we de ervaring van de voorstelling verlengen. Ook gaan we in de zomer 
van 2019 een spel uitbrengen “NEEmory”. Dit spel is gebaseerd op een memory spel. Het zal bestaan uit 
afbeeldingen van Tessa en Olivier waarin zij nee zeggen op allerlei verschillende manieren. In dit spel worden 
ook filosofische vragen verwerkt. Ouders kunnen hierdoor met kinderen van alle leeftijden dit spel spelen en zo 
samen in gesprek raken over de thema’s uit de voorstelling ‘NEE!’. 
 
4.2 Suzanne neemt het over  
Momenteel werkt Suzanne als muziek- en theaterdocent en speelt zij als muzikante in diverse 
jeugdvoorstellingen. Ze speelt onder andere in de peutervoorstelling ‘Aan Tafel’ van Tg Locals waarvoor zij ook 
de muziek componeerde. Suzanne heeft de ambitie om meer te spelen voor deze doelgroep en wil erg graag 
aan de slag met nieuw en bestaand materiaal. In 2019 zal zij de voorstelling ‘Dansende Dieren Deuntjes’ en 
‘Lieve Luister Liedjes’ van Rosanne overnemen. Ook zal zij een nieuw programma maken dat aansluit bij haar 
eigen achtergrond en passie. Suzanne heeft een hele grote liefde voor andere culturen en wereldmuziek. Na 
een lange periode in Afrika gewerkt en gewoond te hebben, brengt ze deze inspiratie graag richting kinderen in 
‘Wonderlijke Wereld Wijsjes’. 
  
4.3 Nieuwe plannen, nieuwe makers  
In de peuterpret serie is er ruimte voor nieuwe makers in de discipline dans en theater. Het concept en de 
productionele voorwaarden voor deze voorstellingen en makers is in de afgelopen tijd uitgekristalliseerd. 
Hoewel we tot nu toe met name gewerkt hebben met makers die vanuit het netwerk van Buro Bannink naar 
voren komen, gaan we in 2019 verder kijken. In de zomer gaan we een oproep plaatsen om meerdere makers 
uit te nodigen een concept in te leveren.  
Omdat de voorstelling ‘Mannetjes met Plannetjes’ stopt hebben we meerdere middelen die wellicht 
hergebruikt kunnen worden. Zo tourde deze voorstelling met een speeltuin welke diverse mooie elementen 
bezat. Zo zaten er wollen blokken bij waarmee gebouwd kon worden. We gaan op zoek naar een maker die 
geïnspireerd wordt vanuit dit materiaal en die uit de voeten kan met een gekaderde opdracht. Ook de 
speeltuin ‘Upsakee’ leent zich voor een gekaderde vraag aan een maker. Door de middelen te hergebruiken 
willen we de gemaakte investeringen vanuit onze stichting ten volle benutten en zo nog meer makers een kans 
te geven met dit mooie materiaal te werken.  
 

 
 
 



  

 

5. Jaarrekening 
 
5.1 Balans 
 
ACTIEF  2018    2017   
  €  €  €  € 
VLOTTENDE ACTIVA         
         
Vorderingen         
         
Debiteuren (1) 5.451    3.986   
Belastingen en premies sociale         
verzekeringen (2) 4.883    2.384   
Overlopende activa  14.921    -   
    25.255    6.370 
         
Liquide middelen (3)   11.591    8.811 
         
Som der vlottende activa    36.846    15.181 
         
         
         
         
         
         
         
Totaal    36.846    15.181 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PASSIEF  2018    2017   
  €  €  €  € 
Eigen vermogen         
         
Algemene Reserve (4) 19.846    15.181   
    19.846    15.181 
         
Kortlopende schulden         
         
Vooruitontvangen inkomsten (5) 17.000    -   
Nog te betalen kosten      -   
    17.000    - 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Totaal    36.846    15.181 
  



  

5.2 Winst- en verliesrekening  
 
  2018    2017   
  €  €  €  € 
Omzet  62.081    39.925   
Ontvangen projectsubsidie    1.000    18.407   
Inhuur  -22.416    -16.401   
         
Brutomarge    40.665    41.931 
         
Honoraria  31.473    20.596   
Overige bedrijfskosten (6) 4.527    19.628   
         
Som der kosten    36.000    40.224 
         
         
Resultaat    4.665    1.707 

 
5.3 Toelichting 
 
5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. 
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; verliezen 
worden genomen zodra deze bekend zijn. 
 
5.3.2 Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. 
 
5.3.3 Netto-omzet 
De in de winst- en verliesrekening vermelde netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen 
onder aftrek van kortingen en omzetbelasting. 
 
5.3.4 Kosten 
De inkoopwaarde van de omzet en de overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs. 
  



  

5.4 Balans 

 
 
Eigen vermogen 
 
4   Kapitaal     
     
Stand per 1 januari   15.181  13.474 
Winstbestemming boekjaar  4.665  1.707 
     
Stand per 31 december   19.846  15.181 
     
     
5   Vooruitontvangen inkomsten     
     
Gemeente Rotterdam  13.000  - 
Gemeente Utrecht  4.000  - 
     
  17.000  - 
 
  

VORDERINGEN     
     
1   HANDELSDEBITEUREN  2018  2017 
  €  € 
De vorderingen op handelsdebiteuren     
bedragen nominaal  5.451  3.986 
Af : Voorziening voor oninbaarheid  -  - 
     
  5.451  3.986 
     
     
2   BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN     
     
Omzetb 
elasting huidig boekjaar 

 4.882  1.884 

Omzetbelasting vorig boekjaar  500  500 
     
  5.382  2.384 
     
     
3   LIQUIDE MIDDELEN     
     
ING betaalrekening  11.591  8.811 
     
  11.591  8.811 

 



  

5.5 Winst- en verliesrekening 
 
Aantal werknemers 
 
Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van een volledige werkweek bedraagt 0. 
 
 
5   OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN  2018  2017 
  €  € 
Marketing  1.552  8.641 
Ontwikkeling  1.500  6.698 
Accountant en administratie  621  - 
Decor en middelen  181  3.701 
Kilometervergoeding  58  221 
Bank  147  172 
Overig  468  195 
     
  4.527  19.628 
     
     

 


