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1. Bestuurs-
verslag   

1.1 Inleiding 
Het jaar 2020 mag met recht een bewogen jaar 

genoemd worden. Het harde werken aan een cultuurplan 

2021-2024 culmineerde eind januari in het indienen van 

een plan bij de Gemeente Rotterdam en eind februari 

bij het Fonds Podiumkunsten. Met het indienen van de 

plannen denk je dan, zo, en nu weer over op de orde van 

de dag. En die orde, die werd danig verstoord toen de 

Covid-19 pandemie ook Nederland bereikte en er op 13 

maart een landelijke lockdown werd afgekondigd.

Dit heeft een fikse wissel getrokken op de organisatie, 

waarbij we ons bewust zijn van het feit dat wij daar  

niet uniek in zijn. Dansateliers was volop in productie  

en voorbereiding van twee premières, een internatio- 

naal seminar en een festival dat een week later zou 

plaatsvinden. Dit alles werd uiteraard afgelast, met de 

nodige gevolgen. Het annuleren van activiteiten leidde 

tot veel werk en startte met heel veel communiceren; 

met makers, dansers, fondsen, theaters, partners en 

binnen het team. We werden geconfronteerd met nog 

nooit eerder voorgekomen situaties, wat veel van ons 

aanpassingsvermogen en creatieve denkkracht vroeg. Dit 

ging redelijk goed, tot de zakelijk leider, Johan Cuperus, 

van de een op de andere dag uitviel door ernstige 

gezondheidsproblemen. Dit was een aderlating voor de 

organisatie en ook een emotionele rollercoaster door de 

ernst van zijn situatie. Bovendien kwam zijn plotselinge 

afwezigheid bovenop de bizarre situatie die al ontstaan 

was. Inmiddels gaat het gelukkig weer redelijk goed 

met hem. Ondanks alle tegenslagen, heeft Dansateliers 

zich kranig overeind weten te houden en heeft het team 

gezocht naar waar mogelijkheden of kansen lagen. 

Dansateliers heeft zoveel mogelijk de danskunstenaars 

aan het werk gehouden, slalommend tussen de corona 

maatregelen door. Dat was een constante uitdaging 

voor het team en voor de danskunstenaars die zich 

dag in dag uit opnieuw moesten verhouden tot andere 

mogelijkheden en omstandigheden. Een week voor een 

première horen dat die niet doorgaat, of werken aan een 

productie waarvan je niet zeker weet of die überhaupt in 

première zal gaan, gaat je niet in je koude kleren zitten. 

Emotionele ondersteuning onderling en aan de 
Stating The Obvious - Ingrid Berger Myhre - foto Anna van Kooij
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“Als junior bestuurslid heb ik de culturele sector vanuit 

een nieuw perspectief leren kennen. Ik heb meer inzicht 

gekregen in het culturele landschap en gemeentelijke 

en landelijke politiek. In de rol van secretaris en als 

junior bestuurslid in het algemeen, heb ik vaardigheden 

ontwikkeld waarvan ik veel profijt heb in mijn werk-

zaamheden in en buiten de culturele sector.” – Simone

”In het junior bestuur heb ik mij enorm kunnen ontwik-

kelen. Kunnen besturen is niet voor iedereen weggelegd, 

maar door de mensen met wie ik samen heb mogen 

werken kreeg ik heel goed inzicht in wat dit eigenlijk 

allemaal inhoudt. De begeleiding die ik heb gekregen 

en het vertrouwen dat zij in mij hebben gehad is voor 

mij heel waardevol geweest, het is een soort van kleine 

familie die je nooit meer verliest.” – Chaimae

“Tijdens mijn periode als junior bestuurslid ben ik 

betrokken geweest bij het opstellen van de jaarreke-

ning. Dit heeft mij enorm veel inzicht gegeven in hoe 

een organisatie hier mee omgaat en welke aspecten 

hierbij van belang zijn. Daardoor kan ik me in het 

dagelijkse leven als accountant, beter inbeelden waar 

een klant allemaal tegenaan loopt tijdens het proces.” 

– Ali

Zoals al in het vorige jaarverslag aangegeven is Ali 

Zahidi als ex-junior toegetreden tot het bestuur als 

penningmeester. Onze nieuwe juniors zijn: Damini 

Bhugwansing, afgestudeerd socioloog met een thesis 

over diversiteit en inclusie, Kaja Piecyk, afstuderend cul-

tuurwetenschapper en onderzoeker naar de positie van 

de kunstenaar en Gijs Hanegraaf, danser en deeltijds 

rechtenstudent. Het junior bestuur krijgt een ontwik-

keltraject van twee jaar aangeboden waarin ze leren 

wat het betekent om in een bestuur zitting te nemen. 

Zij wonen de bestuursvergaderingen bij met volledige 

inbreng maar zonder formeel stemrecht. Een week voor 

een vergadering worden de agenda en de stukken met 

hen bediscussieerd ter voorbereiding en wordt gedeeld 

hoe ervaren bestuurders dit aanpakken. Het bestuur 

en het junior bestuur zorgen samen voor een goede 

afspiegeling van de Rotterdamse samenleving: vrouw/

man, woonplaats/werkplaats, culturele achtergrond. 

1.3 Medewerkers
Dansateliers werkt met een klein en flexibel team. 

Directeur Kristin de Groot heeft een vaste aanstelling 

voor 40 uur per week, zakelijk leider Johan Cuperus 

heeft een vaste aanstelling voor 32 uur per week en 

PR- en communicatiemedewerker Carolien Verduijn 

heeft een tijdelijke aanstelling van 24 uur. Naast deze 

vaste kern, heeft Dansateliers een ruime flexibele schil 

van freelancers die allemaal werken als ZZP-er. Dat 

geldt voor de danskunstenaars, de producenten, de 

technici, dramaturgen en andere professionals nodig om 

de activiteiten te organiseren en uit te voeren. Vanaf 

midden september is Ruben Cieremans aangetreden 

als zakelijk leider a.i. voor 20 uur om Johan Cuperus te 

vervangen. Annejon Okhuijsen, als creative producer al 

aan het werk voor Dansateliers,  ondersteunde hem in 

het afgelopen jaar voor 8 uur per week. Dansateliers is 

lid van de werkgeversorganisatie NAPK en volgt de cao 

Toneel en Dans en houdt zich aan de Fair Practice Code. 

De cao wordt ook bij de honorering van freelancers 

gehanteerd.

1.3.1 Bezoldigingsbeleid
Het bestuur krijgt geen beloning en declareert 

sporadisch reiskosten. 

danskunstenaars - naast voor hen een fatsoenlijke 

financiële afhandeling - was zo nu en dan ook echt 

nodig. Dansateliers heeft precies op het goede moment, 

net tussen lockdowns door, alsnog voor een bescheiden 

publiek kunnen presenteren en ook werden ideeën 

vertaald naar podcasts, filmversies of online activiteiten. 

Al met al kunnen wij als bestuur niet anders dan trots 

zijn op wat het team alsnog voor elkaar heeft weten te 

krijgen.

1.2 Bestuur
Dit jaar heeft het bestuur op 16 maart, 6 mei (tus-

sentijdse vergadering), 12 juni, 11 september en 11 

december vergaderd met de directie en hield vinger aan 

de pols waar nodig. De jaarlijkse bestuursvergadering 

zonder directie heeft plaatsgevonden op 8 januari 2021. 

Bestuursprofiel 
Binnen de huidige omvang en takenpakket en gegeven 

de statutaire verplichtingen bestaat het bestuur uit drie 

tot vijf leden, met een zittingstermijn van vier jaar en 

mogelijkheid tot verlenging van één termijn. Van het 

bestuur zal nooit meer dan één voormalig directielid 

deel uitmaken. Bestuursleden hebben affiniteit met 

(hedendaagse) dans en in de samenstelling van het 

bestuur wordt gezocht naar een balans tussen  

expertises en achtergronden. De specifieke expertises 

en eisen voor de verschillende bestuursfuncties zijn 

vastgelegd in het document “Profiel bestuur stichting 

Dansateliers” (2014) en is te vinden op onze website: 

www.dansateliers.nl/anbi

Naam   Functie   Eerste termijn   Tweede termijn
M.Florijn       Voorzitter          12-06-2015/ 11-06-2019     12-06-2019/ 11-06-2023

A. Zahidi                 Penningmeester        21-05-2019/ 20-05-2023     21-05-2023/20-05-2027 

J.M.Leemans            Secretaris         11-10-2013/ 10-10 2017     11-10-2017/ 10-10-2021

G.P.J.Steenbergen    Lid                 12-06-2015/ 11-06-2019     12-06-2019/ 11-06-2023

Rooster van aftreden  
Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:

Junior bestuur 
Op 29 juni 2018 startte dansateliers met de toevoeging 

van een junior bestuur, een talentontwikkelingstraject 

voor jonge professionals met een ambitie op bestuurlijk 

vlak. Deelnemers van het eerste uur zijn Chaimae Fadis, 

Simone Divendal en Ali Zahidi. Chaimae en Simone zijn 

in september 2020 afgezwaaid en hebben de nieuwe 

juniors welkom geheten om ze ook nog wat tips mee 

te geven. Het was een hartverwarmend moment. Van 

alledrie kreeg de organisatie en het bestuur enorme 

positieve feedback. Alle drie hadden zich totaal welkom 

gevoeld, veel geleerd en de openheid van bestuur en 

organisatie enorm op prijs gesteld. 

http://www.dansateliers.nl/anbi
http://dansateliers.nl/nieuws/even-voorstellen-ons-junior-bestuur/


98

FASE, Marta & Kim - foto Jostijn Ligtvoet
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De directeur is Kristin de Groot, met een vaste aanstel-

ling van 1,0 FTE en een bruto jaarsalaris (o.b.v. 1,0 fte 

aanstelling, inclusief vakantiegeld) van € 67.023, -

1.4 Cultural Governance
De code hanteren we volledig, de aard en de maat van 

de organisatie vraagt om het bestuur-directie model; 

het bestuur is verantwoordelijk, de dagelijkse gang van 

zaken belegt bij de directeur die naar eigen inzicht 

een deel van de taken kan delegeren. Gerelateerd aan 

dezelfde aard en maat van de organisatie is het vooral de 

directeur die contact houdt met de interne en externe 

belanghebbenden. Met het bestuur stellen we vast wie de 

belangrijke externe belanghebbenden zijn en de directeur 

rapporteert relevante informatie uit die overleggen. Op 

cruciale dossiers, als in de afgelopen jaren huisvesting, 

houdt het bestuur waar nodig contact met belang-

hebbenden. Dansateliers werkt vanuit transparantie, 

wederzijds respect en vertrouwen, waarmee draagvlak en 

legitimiteit bij de verschillende belanghebbenden wordt 

gecreëerd. Het bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden 

en salariëring van de directeur en heeft met haar jaarlijks 

een functioneringsgesprek. Bij de bestuursvergaderingen 

laat de directeur zich bijstaan door de zakelijk leider 

Johan Cuperus, wat in het afgelopen jaar even anders 

was. Het bestuur volgt de richtlijnen van de Governance 

Code Cultuur in samenstelling, aftreden, toezicht en 

verantwoording. Bij de aanstelling is zorgvuldig gekeken 

naar diversiteit in kennis, leeftijd, sekse en culturele 

achtergrond. Profielschetsen laten zien hoe bestuursleden 

elkaar aanvullen, er is een heldere rolverdeling. Transpa-

rantie en vertrouwen zijn kernwaarden. Ter evaluatie van 

het functioneren van het bestuur, komt het bestuur 1 keer 

per jaar samen zonder directie, wat dit jaar net buiten dit 

lopende jaar viel en op 8 januari 2021 alsnog plaatsvond. 

Nevenfuncties zijn bekend en er is geen sprake van 

ongewenste belangenverstrengeling. De vertrouwens-

persoon is bij het bestuur belegd, zodat de integriteit 

van organisatie en personeelsbeleid is gewaarborgd. Het 

jaarverslag is volledig transparant over zaken als risico-

beheersing, eventuele dilemma’s en beloningsbeleid en 

wordt jaarlijks gepubliceerd op de website. 

Accountant
Voor Dansateliers is in 2020 een goedkeurende 

controleverklaring voor de jaarrekening vereist vanuit 

de Gemeente Rotterdam voor subsidiënten met een 

jaarlijkse bijdrage van meer dan 200.000 euro. Met het 

administratiekantoor dat de concept jaarrekening opstelt 

is jaarlijks overleg tussen de penningmeester en de 

administrateur mr. drs. P. Zacouris. Eind 2020 is DRS F.J. 

van de Noll RA RV, namens accountantskantoor Berghout 

+ Mas, aangetrokken ten behoeve van de benodigde 

controleverklaring over de afrekenbare prestaties t.b.v. 

de Gemeente Rotterdam. Dit kantoor heeft tevens de 

jaarrekening 2020 gecontroleerd. 

Functies en nevenfuncties directeur en bestuur 
Kristin de Groot, functie: Directeur Dansateliers, 

nevenfuncties: mentor LinC-Utrecht, secretaris bestuur 

Moving Futures, bestuurslid Tall Tales Company. 

Bestuurslid Marina Mascarell. 

Marco Florijn, functie: Directeur Seastarters B.V. 

Nevenfuncties: lid rvt Alliade Zorggroep, voorzitter rvt 

theater Babel Rotterdam, voorzitter rvt stichting ouder- 

en kindteams Amsterdam, lid rvt Stimulansz, voorzitter 

van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverle-

ning, sociaal bankieren en beschermingsbewind).
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Johanne Leemans, functie: Manager 

ToBe Cultuurcentrum, Stg Cultuureducatie 

Zuid-Holland-Zuid. Nevenfuncties: geen. 

Gérard Steenbergen, functie: Manager cultuur, 

zelfstandig onder bedrijfsnaam Cultuurbaak. 

Nevenfuncties: voorzitter bestuur provinciaal 

bevrijdingsfestival Zuid Holland.

Ali Zahidi, functie: Accountant, in opleiding, 

nevenfuncties geen. 

1.5 Bestuursthema’s
Naast toezicht houden op de uitvoering van het beleid 

en op de financiën werden dit jaar een aantal thema’s 

uitvoeriger besproken. Deze thema’s waren:

 - Covid-19 en de gevolgen

 - Extra aandacht voor het personeel in de   

  onvoorziene omstandigheid waarin Dansateliers  

  terecht kwam, ook nav het uitvallen van de  

  zakelijk leider

 - Huisvesting Dansateliers; deze is voor de  

  komende 3 tot 4 jaar geborgd in de HBS, waar 

  inmiddels een mooie ontwikkeling plaatsvindt  

  rondom dans en muziek, maar blijft op de  

  agenda in verband met de tijdelijkheid. Goed  

  om te benoemen is dat Dansateliers naast  

  Grounds en het Doelenensemble, een 

  aanjagende rol heeft in het vormen van een  

  dans en muziek community in het gebouw, net  

  als in de ontwikkeling - en het zoeken van  

  financiering hiervoor - van de HBS in de   

  verdere toekomst. 

1.6 Begroting 2021

BATEN 
Opbrengsten 
Directe opbrengsten                45.400         

Indirecte opbrengsten                   115.350

Saldo rentebaten/ lasten                  201  

Bijdragen
Meerjarige subsidie cultuurfonds     317.000

Subsidie Gemeente Rotterdam        367.500  

Overige subsidies pub. middelen       89.630 

 

Totaal Baten                                 935.081  

LASTEN 

Beheerslasten 
Beheerslasten personeel    173.000

Beheerslasten materieel      153.340

   

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel     484.741

Activiteitenlasten materieel        124.000

Totaal Lasten                          935.081

1.7 Toelichting op jaarrekening
Stichting Dansateliers heeft, zoals eerder gezegd, een 

bewogen jaar meegemaakt, maar door niet gemaakte 

internationale reiskosten, toegekende subsidies die 

(gedeeltelijk) niet konden worden ingezet - o.a. de 

Nieuwe Makers Regeling vanuit het Fonds Podiumkun-

sten en het Kickstart Cultuurfonds - het tijdig bijsturen 

op kosten en aanpassing van de activiteiten op de 

corona situatie is er een incidenteel positief resultaat 
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2. Een 
onvoorzien jaar

2.1 De start van 2020 
Na een intensieve periode van cultuurplan ontwikkeling 

in 2019 en de afronding van het schrijven en indienen 

van deze plannen in het begin van 2020, konden we 

ons weer met volledige focus richten op de plannen die 

er lagen. Met een Rotterdamse editie van het Moving 

Futures Festival in het verschiet, die de aftrap van 

de tour zou zijn, waren we vooral in de voorbereiding 

daarvan bezig, naast de residency voor Stina Fors 

(Moving Forward) in januari en een residency periode 

en kleine publieke interventie in het Stedelijk Museum 

Schiedam van Ingrid Berger Myhre voor het project 

Dancing Museums - The democracy of beings in febru-

ari. De presentatie in de studio van de residency van 

Stina zou de eerste en de laatste inhuis presentatie zijn 

voor de eerste lockdown.

Moving Futures Festival stond gepland voor het 

weekend van 20-22 maart. Tijdens het festival gaan 

altijd de twee solo’s die in het internationale residency 

programma, dat Dansateliers heeft met Azkuna Zentroa 

in Bilbao, in première. Beide organisaties nodigen een 

danskunstenaar uit om een half uur solo werk te maken. 

We waren dus volop bezig met de voorbereiding van 

twee premières, een driedaags festival en ook nog een 

EDN (European Dancehouse Network) atelier - Prac-

ticing Dance Dramaturgy - Learning to learn dat op 

de eerste dag van het festival zou plaatsvinden. Hier 

hadden zich al dertig deelnemers voor aangemeld. Tot 

een dag of tien voor het festival, waar de premières en 

het atelier dus onderdeel van zouden zijn, dachten we 

dat we door konden gaan, omdat het in eerste instantie 

in Nederland allemaal leek mee te vallen. Maar exact 1 

week voor het festival weekend, op vrijdag 13 maart, 

ging het gehele land in lockdown en startte een periode 

van 47.108 euro behaald. Met het oog op uitgestelde 

activiteiten en de nog heersende onzekerheid rondom 

de beperkende Corona maatregelen heeft Dansateliers 

een bestemmingsreserve opgenomen van 30.000 euro 

om zichtbaarheid van werk dat in het afgelopen jaar 

gemaakt is, in de toekomst mogelijk te maken. 

1.8 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuursleden zijn statutair met twee leden samen 

bevoegd, om uitdrukking te geven aan de gezamenlijke 

gedeelde verantwoordelijkheid wordt het verslag door 

alle bestuursleden getekend.

Tot slot, 
vastgesteld en ondertekend door het bestuur,

te Rotterdam, op 30 maart 2021

  

Marco Florijn, voorzitter    

Ali Zahidi, penningmeester

Johanne Leemans, secretaris

 

Gérard Steenbergen, lid

http://dansateliers.nl/nieuws/dancing-museums-ii-museum-rotterdam/
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waarin we allemaal geconfronteerd werden met een 

door niemand voorziene omstandigheid waartoe we ons 

hebben moeten verhouden. 

Ondertussen hadden we wel het onderzoek Empowering 

Dance - Developing the Soft Skills dat we gefinancierd uit 

het Erasmus Plus programma hebben kunnen uitvoeren, in 

februari afgerond. Een onderzoek, dat enorm waardevol is 

gebleken en heeft bevestigd wat we al dachten; dans en 

beweging is goed voor de ontwikkeling van ieder mens. 

Uit het onderzoek naar de case studies - danslessen 

begeleid door danskunstenaars die vanuit open opdrach-

ten en improvisatie werken - bleek dat de bewustwor-

ding van persoonlijke en sociale vaardigheden enorm 

toenemen en dat mensen zich beter voelen, zelfbewuster 

zijn, zich met groter gemak tot elkaar verhouden, zonder 

problemen samenwerken, het empathisch vermogen 

groeit en inclusiviteit een vanzelfsprekendheid wordt. 

Simpelweg, door- samen - te dansen en te bewegen. 

Fysieke, belichaamde kennis van danskunstenaars is dus 

enorm waardevol en dat is ondergewaardeerde kennis 

waarvan wij vinden dat er meer aandacht voor moet zijn.   

2.2 De eerste lockdown
Als je volop in productie bent en ervan uitgaat dat wat 

gepland staat, ook zal gebeuren, levert een gedwongen 

lockdown vervolgens een berg aan werk op. Het in kaart 

brengen van de kosten die al gemaakt zijn, van kosten 

en inkomsten waarvan we dachten dat die nog gingen 

komen, van zorg dragen voor emotionele ondersteuning 

aan, en financiële compensatie voor danskunstenaars 

- makers en dansers - die hun premières en tournees 

zagen verdampen, waarmee hun werkzaamheden volledig 

tot stilstand kwamen. Dit gold natuurlijk ook voor alle 

aanverwante professionals als producenten en technici. 

De exercitie van afhandelen en verplaatsen van alles wat 

geannuleerd werd, was zeer intensief in de eerste twee 

maanden. Ondertussen vroegen we ons af - wie niet - 

waar we in terecht waren gekomen en dachten tegelij-

kertijd na over wat onze opties en mogelijkheden waren 

en hoe we in contact konden blijven met ons publiek en 

achterban. We namen al snel onze verantwoordelijkheid 

als werkgever om vooral de danskunstenaars met wie 

we de inschatting konden maken dat het veilig was 

om ze aan het werk te hebben, weer in de studio toe 

te laten. Er werd creatief meegedacht over hoe dat 

het beste ging; aan een huishouden met twee werd 

bijvoorbeeld een derde persoon toegevoegd om toch 

dat trio te kunnen maken. Vlak voor de zomer kwam 

even verlichting, er leek wat licht aan het eind van de 

tunnel en wij kozen ervoor om weer te presenteren 

met een bescheiden publiek aanwezig. Welcome to our 

garden was een hartverwarmend moment met veel zeer 

dankbare mensen in het publiek die eindelijk weer eens 

iets konden komen kijken. Little did we know…..

Ondertussen werkten we achter de schermen hard aan 

het bij elkaar brengen van budgetten waarvan we de 

geprognosticeerde inkomsten tot een minimum beperkt 

zagen worden met het oog op beperkte publieksaan-

tallen voor producties die na de zomer gepland stonden. 

Dit ging gepaard met gesprekken met de betreffende 

makers over de omstandigheden en de beperkingen 

onder welke ze zouden moeten gaan werken en wat dat 

voor het proces, de omstandigheden en ook voor de 

verwachtingen betekende. Dancing Museums - 

The democracy of beings waarvoor in het voorjaar 

een ontmoeting in Bonn en Praag gepland stond, ging 

noodgedwongen online om alle partners bij elkaar te 

brengen en ging zo goed en zo kwaad als het ging in de 

13

Dancing Museums II Ingrid Berger Myhre - foto Paul Sixta

http://empowering.communicatingdance.eu/
http://empowering.communicatingdance.eu/
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‘De fascinerendste bijdrage aan 
 Danslokaal 8 is van choreografie talent 
 Andreas Hannes.’......

‘Wanneer ze langzaam tot leven komen, 
 lijken ze op dat klassieke kinderspeelgoed;   
 figuurtjes met benen van elastiek, die 
 inzakken wanneer het voetstuk wordt inge  
 drukt. De vier dansers in Warping Soul, de   
 nieuwe choreografie van het opvallende 
 talent Andreas Hannes, veren zonder 
 elastische bodem met robotachtige motoriek  
 spiertje voor spiertje overeind.’ 

- De Volkskrant, Annette Embrechts 

lokale context gewoon door, op afstand. Gelukkig had 

Ingrid Berger Myhre net voor de lockdown een periode 

van residenties in verschillende musea afgerond. 

Dansateliers heeft altijd oog en oor voor de complexiteit 

van het kunstenaarsbestaan als freelancer in onze 

sector met aandacht voor de enorme gelaagdheid en 

de vele - vaak hybride - aspecten van een artistieke 

praktijk anno nu. De complexiteit van een pandemie en 

wat die heeft blootgelegd aan pijnlijk zwakke plekken in 

het systeem, daar konden we ons niet op voorbereiden, 

maar wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheid in nemen 

als het gaat om nadenken over mogelijkheden om jonge 

professionals aan het werk te houden. Dat is wat we 

binnen de maatregelen zoveel mogelijk hebben gedaan. 

2.3 Voorzichtige herstart 
Met een constant oog op het verloop van de pandemie, 

probeerden we de juiste beslissingen te nemen voor wat 

er na de zomer weer mogelijk was. De inschatting was 

dat tegen dat het winter zou zijn, we er met zijn allen 

weer minder rooskleurig bij zouden zitten dan net na 

de zomer. In dat licht kozen we ervoor om ons jaarlijks 

startproject One Night’s Dance niet door te laten gaan, 

maar na te denken over een corona-proof project. 

Dit werd HBS-Fest in samenwerking met Grounds en 

het Doelenensemble, waarvoor we een mooie bijdrage 

vanuit het Kickstart Cultuurfonds kregen. Als eerste na 

de zomer begonnen we met de producties die gepland 

stonden; Stating the Obvious van Ingrid Berger Myhre, 

Pilot PC van Connor Schumacher, FASE van Marta & Kim 

en Warping Soul van Andreas Hannes voor Danslokaal, 

het project waarin we jaarlijks met Conny Janssen Danst 

samenwerken. Overigens gelardeerd met het constant 

voeren van ingewikkelde gesprekken over codes 

geel, oranje of rood, wel of niet reizen, wel of niet in 

quarantaine, wel of geen première of tour, welke risico’s 

er zouden zijn en hoe we die zoveel mogelijk konden 

beheersen en/of vermijden. De verschillende creatieve 

processen in de studio’s werden strak van elkaar 

gescheiden gehouden en lunchruimtes werden niet 

gedeeld. Dagelijks werd bij de dansers de temperatuur 

opgenomen om vooral ook vinger aan de eigen polsen 

te houden. Een bevreemdende werkelijkheid. 

(Co)producties
Warping Soul van Andreas Hannes voor Danslokaal, een 

project in samenwerking met Conny Janssen Danst ging 

als eerste in première op 18 september. De tournee ging 

goed, op een paar gemiste voorstellingen na, omdat een 

aantal dansers corona positief waren, maar ze hebben 

gelukkig de gehele tour kunnen afmaken. Andreas heeft 

een bijzonder werk weten te maken, wat ook door de 

pers werd opgemerkt.

http://dansateliers.nl/project/danslokaal-8/
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Stating the Obvious stond gepland als de tweede 

(en laatste) voorstelling in het Nieuwe Makers Regeling 

traject van Ingrid Berger Myhre. Ze had een geweldige 

cast bij elkaar gezocht, die gedeeltelijk uit Brussel 

kwam. Dit leidde zo nu en dan tot paniek tijdens het 

werkproces, vooral omdat de dansers op twee momenten 

terug moesten zijn in Brussel, waar andere maatregelen 

werden gehanteerd dan in Nederland. Dansers met 

parallelle verplichtingen en een maker die zelf ook 

nog geplande voorstellingen tijdens een creatieproces 

heeft, is een omstandigheid waar we normaal gesproken 

rekening mee houden, in die zin weten we dat plannen 

met freelancers altijd een puzzel is.  Door de verschil-

lende maatregelen in verschillende landen, werd die 

puzzel wel heel complex en een omstandigheid waar we 

nog niet eerder mee te maken hadden gehad. Stating 

the Obvious ging op 7 oktober in Theater Rotterdam in 

première in een ‘uitverkochte’ zaal. We speelden iedere 

avond twee keer, wat voor de dansers een zware taak 

was, maar waar ze wel helemaal voor gingen om toch 

meer publiek te kunnen bereiken. De laatste voorstelling 

vond plaats op 22 oktober, waarmee er vroegtijdig een 

eind kwam aan de tournee. 

How do dance makers turn ideas into movement? Or: 

what is a dancing body saying? Or: does the dance 

follow the music, or is it the other way around and does 

music flow from dance? If you have ever wondered, you 

could go and see Stating The Obvious by Ingrid Berger 

Myhre - Movement Exposed, Wendy Lubberding

Pilot PC van Connor Schumacher werd een omdenkoe-

fening naar een coronaproof theaterervaring gebaseerd 

op het projectplan waarvoor hij de Prijs van de Neder-

landse Dansdagen ontving in 2019. Pilot PC gaat over 

physical conditioning, waarbij Connor werkt met de 1,5 

meter afstand die we moeten betrachten om te voorko-

men dat we elkaar besmetten. Met de leidende vraag of 

we dan nog steeds samen kunnen dansen en bewegen 

in wat Connor bestempelt als een simulated rave. Pilot 

PC ging in première tijdens de Nederlandse Dansdagen, 

waarbij het lang onzeker was of er wel of geen publiek 

bij zou mogen. Uiteindelijk was dat wel het geval, maar 

anticiperend op het ontbreken van publiek, was er al een 

intensieve samenwerking aangegaan met Blitzkickers, 

een filmcollectief, die een fantastische registratie van de 

première hebben gemaakt. En gelukkig maar, want de 

rest van de tournee werd volledig afgelast. Wel werd de 

registratie nog een aantal dagen tijdens de Nederlandse 

Dansdagen vertoond en werd deze tevens meegenomen 

in de programmering van de Amsterdam Dance Event. 

Ook de reprise van Funny, Soft, Happy & the Opposite, 

zag een mooie tournee tegemoet, maar werd ook 

voortijdig afgebroken. 

 

En zo komt het dat mijn buurman eerst zijn trainingsjek-

kie loost, dan zijn broek, vervolgens het doorschijnende 

shirt daaronder ook de lucht in slingert en alleen nog 

in zijn onderbroek staat te springen. En dat we hem 

toelachen als de Cheshire Cat uit Alice in Wonderland 

en de armen in een breed gebaar naar hem openen: 

doe het, dans, wees het meest jezelf. De Powerpoint 

gaat in overdrive met vlammen en bloedrode letters tot 

aan het plafond. ‘LIVE’ is de boodschap. Ik stamp op de 

maat op mijn richel van de tribune en ik lach. 

- De Theaterkrant over Pilot PC, Wendy Lubberding

FASE van Marta & Kim had al een start gehad in het 

voorjaar met een tussentijdse presentatie tijdens 

Welcome to our garden, terwijl op dat moment het stuk 
Pilot PC, Connor Schumacher - foto Anna van Kooij

https://dansateliers.nl/project/stating-the-obvious/
https://dansateliers.nl/project/pilotpc/
https://dansateliers.nl/project/fase/
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eigenlijk in Noorwegen in première had moeten gaan. 

Die ging natuurlijk niet door, dus werkten ze het trio 

verder uit om in oktober tijdens Festival Circolo alsnog in 

première te gaan. Hoe dichter we bij het festival kwa-

men, hoe onzekerder het echter werd en niet lang voor 

de geplande periode werd alsnog besloten het festival 

niet door te laten gaan. Aanvankelijk met het idee om 

in november een alternatieve vorm mogelijk te maken, 

waar FASE dan alsnog in première zou gaan. Ook dit 

ging niet door, maar we hadden ondertussen al wel 

gesprekken over de mogelijkheid een korte film als een 

soort teaser voor het stuk te maken. Onze collega’s Marc 

Klein Eijsink en Wendy Moonen gingen op zoek naar een 

mooie locatie, waar ze al wel een filmversie van het werk 

hebben kunnen maken in samenwerking met Paul Sixta. 

Practicing Dance Dramaturgy - Learning to learn, het 

EU atelier dat in het voorjaar niet kon plaatsvinden, werd 

in het najaar vormgegeven in een originele podcast, 

waarin gesprek en soundscore samenvallen. Dramaturg 

Merel Heering werkte hiervoor samen met Tyrone Isaac 

Stuart - artiestennaam tyroneisaac - een choreograaf 

en muzikant uit Londen. Er waren bijzondere sprekers 

uitgenodigd voor het atelier en we wilden de kans niet 

voorbij laten gaan hen toch over diversiteit en verschil en 

de leermomenten daarin aan het woord te laten. 

Movement classes
De Monday movement class kon niet meer fysiek plaats-

vinden en dus vroegen we de danskunstenaars na te 

denken over een online format via zoom. Dans is en blijft 

een kunstvorm van het lichaam, waarbij fysiek contact 

essentieel is. Aanvankelijk waren de reacties wat gere-

serveerd, maar toch gingen ze na de zomer de uitdaging 

aan en zagen de waarde van deze online vorm.  Mensen 

plezier zien hebben en blij zien worden in hun eigen 

huiskamers, door ze professioneel te begeleiden in een 

bewegingsles, leverde mooie momenten op. Voor hen, 

die liever niet in een dergelijke online ontmoeting in 

beweging gezet wilden worden, vroegen we Loïc Perela 

om een podcast te creëren, waar de luisteraar in zijn of 

haar privé omgeving mee aan de slag kon. 

HBS-Fest - wordt Freshly Made
Een danskunstenaar alleen aan het werk in de studio 

was het meest voor de hand liggend als een veilige 

werksituatie in het licht van corona. Vanuit het idee 

om het gebouw te gebruiken om kleine groepjes 

publiek rond te leiden langs een dans en muziek route, 

ontwikkelden we HBS-Fest, waarvoor we Grounds en 

het Doelenensemble vroegen om zich hierbij aan te 

sluiten. Dansateliers nodigde Courtney May Robertson, 

Ian Ancheta en Dane Badal uit om een danssolo voor 

zichzelf te maken. Om de solo zo zichtbaar/hoorbaar/

leesbaar mogelijk te maken, werden ook Spoken Word 

kunstenaar Chery Lee van Dalen Salinas evenals Paul 

Sixta als filmer erbij betrokken. De solo zou dus in de 

vorm van een fysieke solo, een spoken word vertaling 

en een korte film versie gemaakt worden. Met deze 

artistieke bijdragen wilden we de route vormgeven, 

gecombineerd met kleine, intieme concerten van 

muzikanten van Grounds en een hedendaags muziek 

concert van het Doelenensemble. De geplande data 

stonden echter in een periode waarin de besmettingen 

weer heftig omhoog gingen en we konden niet anders 

dan besluiten om het toch niet door te laten gaan, een 

nota bene corona proof bedacht project. In overleg 

met het Kickstart Cultuurfonds hebben we het gehele 

project verplaatst naar 2021. Gelukkig vonden we zelf 

tussen twee lockdowns in een gaatje om alsnog wel de 
The pleasure of stepping off a horse when it’s moving at full speed - Courtney May Robertson - foto Anna van Kooij

https://vimeo.com/491651227/f5c45a961b
https://dansateliers.nl/en/project/practicing-dance-dramaturgy-learning-to-learn-2/
https://dansateliers.nl/wp-content/uploads/2020/12/Biographies-contributors-Practicing-Dance-Dramaturgy-learning-to-learn.pdf
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drie solo’s die wel wel volledig hebben geproduceerd, te 

presenteren in het programma Freshly Made. Zie hier de 

teaser van de solo van Courtney May Robertson. 

2.4 (Internationale) samenwerking in tijden 
van corona
Samenwerking zit in onze genen en dat ging ondanks 

de lockdown zo goed en zo kwaad als het ging gewoon 

door. Op afstand, voornamelijk via zoom. Om elkaar 

moed in te spreken, naar elkaar te luisteren, maar  

ook om te bespreken hoe we voorwaarts konden  

met waar we al aan begonnen waren. Voor de prille  

samenwerking, die we gestart waren met Theater 

Zuidplein, Theaterwerkplaats Walhalla, Productiehuis 

Rotterdam, MAAS, Luxor Theater en Islemunda leek een 

pilot festival waarin we onze talenten bij elkaar wilden 

brengen in het voorjaar een te groot en niet in te schatten 

risico, dus besloten we dat idee te parkeren voor een 

seizoen later. Gelukkig viel onze samenwerking met 

Conny Janssen Danst in het project Danslokaal in een 

periode waarin de theaters open waren en voorstellingen 

door konden gaan, hoewel met beperkte publieksaan-

tallen. De lokale residencies die Ingrid Berger Myhre had 

voor het project Dancing Museums 2 – The democracy 

of beings hadden gelukkig nog net voor de lockdown 

plaatsgevonden in het Stedelijk Museum Schiedam, 

Museum Rotterdam en de Kunsthal. HBS-Fest, een 

eerste samenwerking met onze nieuwe medebewoners 

van de HBS Grounds - met het New Grounds podium - 

en het Doelenensemble was een spontaan idee, waar we 

heel snel handen en voeten aan hebben gegeven door 

daar ook een aanvraag bij het Kickstart Cultuurfonds 

mee in te dienen. Die werd gehonoreerd, maar het plan 

werd zoals al eerder geschetst toch uitgesteld omdat er 

binnen de geldende maatregelen in de periode waarin 
De Theaterstudio - foto: Thijs Huizer

https://vimeo.com/509224798
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3. Bedrijfs-
voering en 
marketing
     

3.1 Bedrijfsvoering
Dansateliers is een kleine, flexibele organisatie 

gehuisvest in de oude HBS aan de ’s-Gravendijkwal. 

Een prachtig gebouw, dat momenteel volop in 

ontwikkeling is door de komst van vele partijen en/of 

individuele professionals in het muziek- en dansveld. 

In het afgelopen jaar hebben we alle opknap- en (her)

inrichting activiteiten afgerond, waardoor we inmiddels 

de beschikking hebben over een extra kantoor, een 

vernieuwde en uitgebreide tribune voor in de theaterzaal 

en zijn er verdere investeringen gemaakt in het verder 

afmaken van de studio’s en in licht- en geluidstechniek. 

Wij hebben binnen het gebouw in totaal de beschikking 

over drie studio’s, waarvan één volledig geoutilleerd als 

theater, een fijne publieksfoyer, twee kantoren en een 

techniekruimte. Als wij de studio’s niet gebruiken voor 

onze eigen activiteiten, zijn ze veelal verhuurd, bijvoor-

beeld voor het geven van amateurlessen, of worden 

ingezet om makers die met een plan komen, maar nog 

niet bekend zijn bij de artistiek leider, beter te leren 

kennen of om jonge makers die niet per se gelieerd 

zijn aan Dansateliers, maar het geld niet hebben om te 

huren, op weg te helpen. 

Ten aanzien van de risicobeheersing en controle, is 

een op de maat van de organisatie toegesneden 

beleid geformuleerd, wat regelmatig wordt getoetst en 

aangepast en in het afgelopen jaar hoog op de agenda 

heeft gestaan. Uiteraard is een beleid nooit voorbereid 

op een onverwachte omstandigheid als een pandemie, 

maar door scherp te blijven op de ruimte in het budget, 

gecombineerd met verstandig en secuur omgaan met 

beperkende maatregelen, heeft Dansateliers een groot 

gedeelte van de geprojecteerde activiteiten uit kunnen 

voeren. Waar het verstandig leek projecten niet door 

we het bedacht hadden, geen ruimte was voor publieke 

activiteiten. Met toestemming van het Kickstartcul-

tuurfonds hebben we besloten het gehele idee naar het 

najaar 2021 te verplaatsen.

Onze nationale samenwerking Moving Futures met 

de huizen De Nieuwe Oost, DansBrabant, Dansmakers 

en Random Collision werd vooral overheerst door het 

afgelasten van een geheel festival. We zouden in maart 

aftrappen in Rotterdam waarna er nog acht verschillende 

steden zouden volgen, met bijna 30 festivaldagen in 

totaal. We wilden vooral met zorg met de dansers en 

makers die in het festival stonden omgaan en hebben 

veel werk gemaakt van het zorgvuldig financieel 

afhandelen van een dusdanig grote afgelasting. 

Door onze open blik, nieuwsgierige aard en het 

grensoverschrijdende karakter van onze kunstvorm is 

internationaal werken een natuurlijk aspect van onze 

praktijk. Dit werd door de pandemie natuurlijk nogal een 

uitdaging, met zoom als meest voor de hand liggende 

oplossing om in ieder geval het gesprek te kunnen 

blijven voeren. De kleine ruimte die er was voor interna-

tionaal touren gaf ons hoofdbrekens over werkprocessen 

die liepen in combinatie met reizen naar een oranje 

gebied en hoe dan om te gaan met quarantaine regels 

(en wie daarvoor ging betalen) en het calculeren 

van risico’s. 

Met het al lopende project Dancing Museums - 

The democracy of beings vonden we een werkmodus 

door de geplande internationale ontmoetingen online 

te organiseren, met inspiratiesessies, gesprekken, maar 

ook opdrachten om in de eigen tijd uit te voeren, 

weg van het computerscherm. Met de ambitie om 

Empowering Dance – Developing the soft skills verder te 

ontwikkelen, zijn we als partnerschap op zoek gegaan 

naar aanvullende partners en hebben we op afstand een 

nieuw partnerschap vormgegeven met een succesvolle 

aanvraag als uitkomst. Empowering Dance - The 

Soft Skills Teaching and Learning Approach stelt de 

belichaamde kennis van dansprofessionals centraal en 

is gericht op het ontwikkelen van een online tool, waar 

een brede groep van dansprofessionals mee aan de 

slag kan. Ten eerste om zelf meer bewust te worden 

van de belichaamde kennis die ze hebben en die 

vervolgens ook in te kunnen zetten in hun praktijk en zo 

deelnemers op hun beurt zich bewust te laten worden 

van hun persoonlijke en sociale vaardigheden en die via 

dans verder te ontwikkelen. Empowering Dance - The 

Soft Skills Teaching and Learning Approach start in 

2021. Een jaar, waarvan we hopen dat we op een zeker 

moment weer meer kunnen en mogen. En daar kijken we 

halsreikend naar uit!
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FRESHLY MADE - Dane Badal - foto Anna van Kooij

te laten gaan, hebben we bijtijds een besluit genomen. 

Waar ruimte was voor aangepaste projecten, hebben we 

die ruimte ook genomen. 

Personele bezetting
Dansateliers is in 2020 een kernorganisatie die bestaat 

uit een directeur (1 fte) een zakelijk leider (0,8 fte) en 

een medewerker PR (0,6 fte). De zakelijk leider viel vanaf 

begin mei volledig uit. In de tijd die daarop volgde, 

werden we op de grote lijnen bijgestaan door Marc 

Pil, onze voormalig penningmeester. In het licht van 

de onzekerheid op alle fronten en in overleg met het 

bestuur en Marc Pil, kozen we ervoor om onmiddellijke 

vervanging van de zakelijk leider even uit te stellen om 

meer zicht te krijgen op eventuele verbetering in de 

gezondheid van de zakelijk leider en op de gevolgen 

van de pandemie. Met het gedeeltelijk opengaan van 

het theaterseizoen en de wetenschap dat terugkeer 

van de zakelijk leider nog even zou duren, hebben we 

vervanging per 15 september geregeld door het 

aannemen van een zakelijk leider a.i. 

De plotselinge en vervolgens langdurige uitval van de 

zakelijk leider, heeft ons doen realiseren dat een bredere 

basis voor de organisatie met de vele projecten en de 

complexiteit die dat met zich meebrengt, gewenst is 

om de organisatie minder kwetsbaar te maken. Met 

deze notie indachtig, hadden we de plannen voor de 

komende periode 2021-2024 dan ook al wel geschre-

ven. Inmiddels weten we dat we daadwerkelijk meer 

ruimte hebben om te bouwen aan een groter team voor 

de organisatie.  

Specifieke expertise, zoals dramaturgen en onder-

steuning op het gebied van productie, techniek en 

scenografie, trekken we per onderzoek of project aan. 

Waar het kon, hebben we deze professionele kring van 

freelance professionals, van werk voorzien. 

3.2 Marketing 
We hebben een herkenbare huisstijl en werken met een 

sterke online zichtbaarheid via de website, Facebook 

(8000+ volgers), Instagram (3000+ volgers), Twitter 

(1480 volgers), nieuwsbrieven (2445 subscribers) en 

free publicity. Daarnaast gebruiken we ook de geijkte 

offline-mogelijkheden als posters & flyers voor de 

producties die we uitbrengen. Hiermee hebben we een 

duidelijke merknaam gecreëerd, wat tot het afgelopen 

jaar tot veelvuldig tot de nok toe gevulde zalen leidde. 

Dit jaar waren die voorstellingen die doorgingen - met 

beperkingen op de capaciteit - ook weer binnen no time 

uitverkocht.

Wij maken van alle projecten videoregistraties van 

hoge professionele kwaliteit die wij op onze Vimeo 

pagina plaatsen. Voor integrale registraties kan er een 

wachtwoord opgevraagd worden, waar programmeurs 

gebruik van kunnen maken. Onze Vimeo-pagina is een 

veel en graag bekeken pagina, met dit jaar 39.000+ 

views, waarvan 5000+ uitgekeken video’s. 

De effectiviteit van de ingezette marketingmiddelen 

toetsen wij normaal gesproken aan de hand van de 

bezoekcijfers en de waardering van de presentaties, 

lessen en workshops, wat in het afgelopen jaar niet 

echt op ging. 

https://vimeo.com/dansateliers
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4. Het 
(gemis van 
ons) publiek

4.1 Inleiding
Wat hadden we graag het grote bereik dat we hebben 

opgebouwd in de afgelopen jaren, opnieuw willen 

waarmaken, omdat voor ons in de fysieke ontmoeting, 

het elkaar kunnen zien, horen en voelen, de magie, de 

beleving en het gesprek ontstaat. Als professionals in 

een fysieke kunstvorm, realiseerden we ons dit des te 

meer. En dat begint - hoe onbelangrijk dit ook mag 

lijken - al met de gang, de fysieke verplaatsing van (t)

huis naar het theater. Het uit je privésfeer komen, het 

opbouwen van een verwachting, het je klaar maken voor 

een avond uit, het ritueel van een kaartje kopen, nog 

even een kop koffie alvorens het theater in te lopen,  

het zoeken naar een goede plek. 

Alles is van invloed om vervolgens de ervaring in een 

theaterzaal met elkaar te delen, hoe individueel gevoeld 

ook.  De chemie van een publiek dat by chance bij 

elkaar komt om een voorstelling te zien, levert altijd een 

speciale energie op in het theater. Dat, in combinatie 

met de energie van de performers en de voorstelling, 

maakt de theaterervaring tot wat die kan zijn, en dat is 

en blijft een andere ervaring dan kijken vanuit je eigen 

luie stoel naar een livestream of registratie. Ondanks 

het beperkte aantal mensen in het publiek in het najaar, 

waren we toch heel blij dat we op dat moment het 

gemaakte werk nog wel konden delen in het theater. 

We hebben slechts beperkt gebruik gemaakt van 

livestreams of registraties, vooral omdat het bijzonder 

kostbaar is om daadwerkelijk die kwaliteit te leveren 

die nodig is om door de tweedimensionaliteit van een 

scherm te kunnen resoneren. Dit hebben wij met de 

registratie van Pilot PC kunnen waarmaken, door de  

premièredatum tijdens de Nederlandse Dansdagen en 

de budgettaire ruimte die daar extra voor was vrijge-

maakt. Het was bovendien op dat moment de beste 

oplossing om daadwerkelijk publiek te kunnen bereiken. 



3130

4.2 Kengetallen bezoek & specificatie publieksbereik naar herkomst  

        Jaarplan   Jaarverslag

  Totaal aantal bezoeken per jaar1     8150   6594

  Waarvan aantal betalende bezoeken2    6270  5267

  Waarvan aantal bezoeken in schoolverband3   0  0

  

  Bezoekersinformatie in Rotterdam    Jaarplan Jaarverslag

  Totaal aantal bezoeken per jaar in Rotterdam1   4150  2309

  Waarvan aantal betalende bezoeken in Rotterdam2  3070  1839

  Waarvan aantal bezoeken in schoolverband in Rotterdam3 0  0

  Herkomst bezoekers in Rotterdam
  (excl. bezoeken in schoolverband)4

  Waarvan aantal woonachtig in Rotterdam   2000  1500

  Waarvan aantal woonachtig in de regio Rotterdam  1500  500

  Waarvan aantal woonachtig in overige delen van Nederland 500  300

  Waarvan aantal woonachtig in het buitenland   150  9

4.3 Publieksonderzoek 
Het publieksonderzoek dat we zelf uitvoeren is beperkt  

en voornamelijk kwalitatief. Dit hebben we dit jaar niet  

kunnen uitvoeren. Normaal gesproken doen we dit 

in direct contact met ons publiek met face-to-face 

gesprekken en vragenlijsten. Dit gaat vooral over onze 

workshop activiteiten en de movementclass XL, maar 

bijvoorbeeld ook bij een event als Moving Futures 

Festival. Ook met de nagesprekken bij de presentaties en 

voorstellingen gaan we in gesprek met de bezoekers over 

het werk. Daar zijn de makers altijd bij betrokken, zodat 

ze zicht krijgen op hoe het publiek kijkt naar hun werk. 

Als culturele instelling in Rotterdam, hebben we 

een overeenkomst met Rotterdam Festival voor het 

publieksonderzoek Mosaic waarin alle gegevens van 

de bezoekers aan kunst en cultuur verzameld worden, 

uiteraard met inachtneming van de AVG regelgeving. 

De Dansateliers-activiteiten buiten Rotterdam, 

normaal gesproken een groot aandeel in onze publieke 

zichtbaarheid, worden niet geanalyseerd door het 

Mosaic-publieksonderzoek. 
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5. 
Prestatieraster                                                                                                                        

5.1 Inleiding
Ondanks de lange periodes van onzekerheid en  

lockdowns, hebben wij met inachtneming van de  

maatregelen zo veel mogelijk danskunstenaars en  

waar mogelijk aanvullende professionals aan het werk 

gehouden. Vanaf 1 mei zijn we weer in bedrijf gegaan  

met mensen aan het werk in de studio en gedeeltelijk  

en op gepaste afstand ook weer op kantoor. Constant  

zorgvuldig de omstandigheden afwegend en in gesprek 

met de mensen op kantoor. Dat is wonderwel goed 

gegaan, met slechts drie momenten waarop mensen 

thuis in isolatie moesten omdat er in de privésfeer corona 

besmettingen waren. Onder het team en onze dans-

kunstenaars en aanverwanten - en dit moeten we dan 

afkloppen uiteraard - zijn er geen besmettingen geweest. 

  Type instelling   Productie-instelling   Podiumkunsten

  Prestaties per jaar  Totaal     Waarvan Rotterdam

     Plan  Realisatie  Plan  Realisatie

  Aantal producties  16  15   16  15

  Aantal presentaties  100  112   60  34

5.2 Toelichting
Het jaar 2020 zullen we niet licht vergeten, we bevonden 

ons in een unieke omstandigheid op alle fronten, wat 

vooral effect heeft gehad op onze publiekscijfers zoals 

we die in de voorgaande jaren hadden bereikt, maar 

onze geplande producties uiteindelijk nauwelijks heeft 

beïnvloed. De impact die de corona crisis had, was 

vooral pregnant aanwezig in alle gesprekken die we 

voerden, het uitpluizen van protocollen en richtlijnen, 

het slalommen binnen beperkingen, het een luisterend 

oor bieden voor elkaar om de moed erin te houden en 

het input leveren binnen de verschillende gremia wat de 

gevolgen van de crisis voor de organisatie waren. Met 

de verschillende lockdowns en de enorme beperking 

op publieksaantallen, toen we wel konden presenteren 

hebben we fysiek een bescheiden publiek bereikt, 

maar ook met die kleine aantallen waren we superblij. 

Daarnaast hebben we actief ons publiek betrokken bij 

alle processen die speelden in de organisatie, door 

regelmatiger contact te zoeken via nieuwsberichten en 

nieuwsbrieven en onze socials. Om te delen wat ons 

bezighield, waar de danskunstenaars aan werkten en tips 

ter inspiratie. Hieronder het overzicht van de producties 

en presentaties. 
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Aantal producties Aantal Presentaties Presentaties 
(doorgegaan)

Presentaties in
 Rotterdam 
doorgegaan

Presentaties 
Rest Nederland 
doorgegaan

Presentaties 
Buitenland 
doorgegaan

Online presentaties Geanuleerde 
presentaties

15 200 112 34 33 38 7 88

200 112

Proces

Joseph Simon - 
Studiopresentatie

1 1 1 1 0 0 0 0

Stina - Moving 
Forward

1 1 1 1 0 0 0 0

Marta & Kim - 
Studiopresentatie 
werkversie FASE

1 3 3 3 0 0 0 0

Loic Perela - Poly 1 3 2 0 0 2 0 1

Projecten /produc-
ties  2020

Moving Futures 
Festival - Rotterdam

1 17 0 0 0 0 0 17

Sigrid Stigsdatter 
Mathiassen - 
Cold Hawaii

1 7 0 0 0 0 0 7

Jazoitz 1 2 0 0 0 0 0 2

Marta & Kim - 
As much as it is 
worth, MFF

1 9 0 0 0 0 0 9

Danslokaal - 
Andreas Hannes

1 35 33 21 12 0 0 2

Connor Schumacher 
- Pilot PC

1 9 5 0 3 0 2 4

Producties & presentaties - 2020
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Ingrid Berger Myhre 
- Stating 
The Obvious

1 10 7 4 3 0 0 3

HBS Fest 1 8 0 0 0 0 0 8

Freshly Made - 
Solo’s: Ian, 
Courtney, Dane

1 2 2 2 0 0 0 0

One Nights Dance 1 1 1 1 0 0 0 0

Strange Strangers - 
Out of the Blue

0 9 9 0 2 7 0 0

Dansateliers 
Filmweekend

1 3 3 0 0 0 3 0

Reis voorstellingen 
producties gepro-
duceerd voor 2020 

Connor Schumacher 
- Funny Soft  Happy 
& The Opposite

0 13 9 0 8 0 1 4

Marta & Kim - Engel 0 5 5 0 3 2 0 0

Ingrid Berger 
Myhre - Panfl utes & 
Paperwork

0 31 18 0 0 17 1 13

Joseph Simon - 
Chameleon

0 3 2 0 0 2 0 1

Joseph Simon - 
Third Culture Kid

0 1 1 0 0 1 0 0

Joseph Simon - 
Ballet Russe

0 8 0 0 0 0 0 8

Joseph Simon - 
La Faune (fi lm)

0 3 2 2 0 0 0 1

Strange Strangers 
- Out of the blue 
(OND 2019)

0 9 9 0 2 7 0 0

Aantal producties Aantal Presentaties Presentaties 
(doorgegaan)

Presentaties in
 Rotterdam 
doorgegaan

Presentaties 
Rest Nederland 
doorgegaan

Presentaties 
Buitenland 
doorgegaan

Online presentaties Geanuleerde 
presentaties
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5.3 Lessen en workshops
 

Movementclasses (XL)
We hebben tien Monday Movementclasses georgani-

seerd voordat de eerste lockdown werd afgekondigd, 

waarna we er in totaal negen hebben moeten annuleren. 

Tussen lockdowns en binnen geldende maatregelen na 

de zomer hebben we nog zeven Movementclasses in de 

studio - met een beperking op de aantallen - mogelijk 

kunnen maken. Daarnaast hebben we in totaal zestien 

online lessen gefaciliteerd. In totaal hadden we 

760 deelnemers.

Workshops  
Van de negen geplande XL versies van de Movement 

class hebben er slechts drie plaatsgevonden; in februari, 

maart en in oktober met 30 deelnemers in totaal. De 

XL versie heeft meer een workshop format, duurt 3 uur 

en vindt normaliter plaats op de eerste zondag van 

de maand. In februari heeft Connor Schumacher nog 

net een workshop aan EUC studenten gegeven in het 

kader van een PHD onderzoek van Tamara de Groot 

met als thema worldmaking. Werkend rondom zachte 

vaardigheden heeft Connor met hen gewerkt aan hoe 

productief en constructief met elkaar samen te werken. 

We bereikten vijftig deelnemers met de workshops. 

De geplande workshops in het kader van het Moving 

Futures Festival voor de bezoekers aan de Pauluskerk 

konden helaas niet doorgaan, evenals de workshop van 

Joseph Simon vanuit zijn sticky feet methode, waarin 

hij de klassieke ballettechniek koppelt aan een groovy 

manier van bewegen en zoveel mogelijk dicht bij de 

grond blijft met het voetenwerk. 

6. Tot slot Dansateliers heeft in de afgelopen jaren een tijd van 

ontwikkeling en groei gekend. Met de steun van de 

gemeentelijke financiering, hebben we veel voor elkaar 

gekregen. Als organisatie was ons credo: we zijn klein, 

wendbaar en uitermate flexibel. Er was een onophoude-

lijke ambitie om te doen wat nodig is voor een discipline 

waarin we heilig geloven, waarbij we de kansen en 

mogelijkheden oppakten waar we maar konden, we 

zelf projecten hebben geïnitieerd en nieuwe partners 

zochten, we naar zichtbaarheid voor het werk van de 

makers buiten de theaters zochten en we concreet 

maakten welke impact dans en het ervaren van dans 

kan hebben. Deze ambitie houden we vast, met het 

besef dat een mens ook maar een mens is en er aan een 

werkweek ook een eind komt. In die zin hebben we in 

de afgelopen jaren nogal onze eigen grenzen opgezocht 

om voor elkaar te krijgen wat we nodig vonden. 

Om te anticiperen op een werkwijze waarbij we 

verantwoordelijkheid in het kernteam veel meer kunnen 

delen en delegeren, schreven we meer menskracht in 

onze plannen voor 2021-2024. We zijn dan ook zeer 

verheugd met het feit dat we in de komende jaren niet 

alleen op de financiële ondersteuning van de Gemeente 

Rotterdam mogen rekenen, maar ook met een toege-

kende financiële ondersteuning van het Fonds Podium-

kunsten continuïteit kunnen bieden aan de associate 

danskunstenaars Marta & Kim, Connor Schumacher en 

Ingrid Berger Myhre. We blijven als organisatie wendbaar 

en flexibel, maar met meer menskracht in het kernteam. 

Zo kunnen we vanuit een meer duurzaam georganiseerd 

geheel blijven bewegen naar een mooie toekomst. 



40

Dansateliers
Jaarverslag 2020



Jaarrekening 2020
van de Stichting Dansateliers te Rotterdam

Inhoudsopgave bladzijde

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over het jaar 2020

Kasstroomoverzicht

Toelichting algemeen

Toelichting op de balans

Toelichting staat van baten en lasten 2020

Bestuurssamenstelling en ondertekening

Beoordelingsverklaring
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B a la n s  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 2 0  v a n  d e  S t ic h t in g  D a n s a te lie rs  te  R o tte rd a m

alle getallen in €

Activa

Vaste activa
Inrichting
Inventaris
Verbouwing
Apparatuur
Totale vaste activa

VIottende activa 
Vorderingen: 
Debiteuren 
Overlopende activa 
Overige vorderingen 
Totale vIottende activa

Liouide middelen 
Bank- en kassaldi 
Totale liquide middelen

Totale Activa

Passiva

Eieen Vermoeen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Totale eigen vermogen

Langlooende schulden 
Ontvangen investeringsbijdragen

Kortlooende schulden 
Leveranciers
Belastingen/sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige schulden

Totale kortlopende schulden

Totale passiva

31-12-2020 31-12-2019

31.227 23.532
4.223 5.027

32.831 20.929
2.615 1.875

70.896 51.363

3.343 2.019
10.782 12.201
28.742 50.459
42.867 64.679

273.907 105.949
273.907 105.949

387.670 221.991

75.130 50.522
52.500 30.000

127.630 80.522

40.789 46.337
40.789 46.337

14.425 6.371
4.345 4.600

360 -
200.121 84.151
219.251 95.132

387.670 221.991

Berghout Accountants B.V.
l e Barersdrechtseweg 76
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S ta a t v a n  b a te n  en  la s te n  1 ja n u a r i 2 0 2 0  t o t  en  m e t 31  d e c e m b e r  2 0 2 0  

v a n  d e  S tic h t in g  D a n s a te lie rs  te  R o tte rd a m

alle getallen in €
Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019

Baten

Directe opbrengsten 35.326 34.350 976 55.701
Indirecte opbrengsten 26.373 50.405 (24.032) 70.801
Bijdragen 447.513 394.250 53.263 421.778
Totale baten 509.212 479.005 30.207 548.280

Lasten

Beheerlasten
Personeelskosten 74.772 102.625 (27.853) 97.875
Materiele lasten 115.683 99.778 15.905 78.864
Totale beheerlasten 190.455 202.403 (11.948) 176.739

Activiteitenlasten
Personeelslasten 223.364 219.902 3.462 303.197
Materiele lasten 48.279 57.050 (8.771) 70.132
Totale activiteitenlasten 271.643 276.952 (5.309) 373.329

Saldo eewone bedriifsuitoefenine 47.114 350- 47.464 1.788-

Som rentebaten en lasten (6) 350 (356) 55

Exoloitatiesaldo 47.108 47.108 (1-733)

Winstbestemmine Resultaat 2020 Resultaat 2019
Exploitatiesaldo 47.108 (1.733)
Bestemmingsres. Activiteiten (30.000) -
Bestemmingsres. huisvesting 7.500 -
Bestemm.res. 25-jarig bestaan ’18 - 12.500
Toevoeging Algemene reserve 24.608 (10.125)

De verschillen in de beheerlasten en activiteitenlasten worden bij de toelichting op de staat van baten en lasten 
verantwoord.

Berghout Accountants B.V.
l e Barendrechti^w eg 76
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K a s s tro o m o v e rz ic h t

Boekiaar 2020 Boekiaar 2019

I Kasstroom uit ooerationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiele vaste activa 
Mutatie bestemmingsreserve 
Bruto uit operationele activiteiten

Mutatie voorraden 
Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden 
Ontvangst buitengewone baten

Netto uit operationele activiteiten

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen in materiele vaste activa 
Desinvesteringen materiele vaste activa 
Investeringen in financiele activa 
Desinvesteringen financiele activa 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

III Kasstroom uit financierinesactiviteiten 
Ontvangsten langlopende schulden 
Aflossingen (vrijval) langlopende schulden 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen I + II + III

Liquide middelen einde boekjaar 
Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen

47.108

13.479

(1.733)

2.004

60.587 271

21.812 26.983-
124.119 80.577

145.931 53.594

206.518 53.865

(33.012) 48.453-

(33.012) 48.453-

3.877
(9.425) -
(5.548) -

167.958 5.412

273.907 105.949
105.949 100.537

167.958 5.412

Berghout Accountants B.V.
l e Barendrechtssiweg 76
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In de ba lans is de re su lta a tn e m in g  en -b e s te m m in g  2020 v e rw e rk t.

A lgem een

Statutaire doelstellingen

1. De s tic h tin g  h e e ft te n  d oe l h e t ve rs te rke n  van de p o s itie  van de hedendaagse dans, zow e l lokaal, 

n a tio n a a l als in te rn a tio n a a l, o n d e r a n d e r d o o r h e t b ieden  van bege le id ing  op  m a a t aan ve e lb e lo ve n d e  

m akers , h e t b e vo rd e re n  van ru im te  v o o r onde rzoek, o n tw ik k e lin g  en p re se n ta tie , h e t e n ta m e re n  van 

d ia lo o g  en u itw isse lin g  o v e r w e rkm e th o d e s , s tra te g ie e n , p u b lie k s o n tw ik k e lin g  en co m m u n ic a tie  en al 

he tg e e n  in de ru im s te  zin h ie rm e e  ve rband  h o u d t, d a a rto e  b e h o o rt e n /o f  d a a rto e  b e v o rd e r lijk  kan zijn.

2. De s tic h tin g  b e o o g t n ie t h e t m aken  van w in s t.

Going concern

De g ronds lagen  z ijn  op  con tinu i'te itsbas is  o p g e n o m e n . H e t b e s tu u r z ie t de to e k o m s t m e t v e r tro u w e n  

te g e m o e t en d e rha lve  is de ja a rre ke n in g  opgeste ld  op  basis van go ing  conce rn .

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijving handelsregister 
A dres: 's -G ra ve n d ijkw a l 58 B, 3014  EE R o tte rd a m  

R ech tsvo rm : S tich tin g

N u m m e r h a n d e ls re g is te r K am er van K oophande l: 41133847  

Algemeen beeld:
H et ja a r 2020  w as d o o r de u itb ra a k  van C ovid-19 p andem ie  en d o o r langdu rige  z iek te  van de zake lijk  le id e r 

een b ew ogen  ja a r. Een ja a r w a a rin  vee l aanpassingsverm ogen gevraagd w e rd  van de m e d e w e rke rs  en de 

dansm akers . Vee l o n de rzoek , re p e tit ie s  en m aakprocessen zijn doorgegaan . W e i is een g ro o t dee l van de 

v o o rs te llin g e n  ko m e n  te  ve rva lle n . D o o r de c o n tin u i'te it van toegezegde  (s tru c tu re le ) su b s id ie b ijd ra g e n , co- 

p ro d u c tie b ijd ra g e n  en de scherpe  beheers ing  van lasten  is e r een p o s it ie f re s u lta a t behaa ld  van 47 .108 .

Toelichting aleemeen

G ro n d s la g e n  v o o r  w a a rd e r in g  van  a c tiva  en passiva 

Jaarrekeningregime
Deze ja a rre k e n in g  is o p g es te ld  o ve re e n ko m s tig  de r ic h tlijn e n  v o o r  de jaa rve rs laggev ing . In h e t b ijzo n d e r 

op  basis van r ic h tlijn  C l inzake k le ine  o rgan isa ties  zonde r w in s ts tre v e n . Deze r ic h tlijn  is in  o v e re e n s te m - 

m in g  m e t h e tgeen  is opg e n o m e n  in de besch ikk ing  su b s id ie ve rle n in g  C u ltu u rp la n  2 0 1 7 -2 0 2 0  van  de 

g e m e e n te  R o tte rd a m .

Berghout Accountants BM
l e Barendrechtseweg 76
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De ac tiva  en passiva w o rd e n , v o o r zove r n ie t anders ve rm e ld , g e w a a rd e e rd  te g e n  n o m in a le  w aa rde . 

M ate rie le  vaste activa

De m a te r ie le  vaste  ac tiva  w o rd e n  gew a ard e e rd  te g e n  ve rk r ijg in g p rijs , v e rm in d e rd  m e t a fsch rijv ingen  w e lke  

zijn  bepaa ld  op  basis van de le ve n sdu u r pe r in d iv id u e e l ac tie f.

De a fsch rijv in g s la s te n  w o rd e n  g e d e m p t d o o r een v rijva l van e x te rn e  in ve s te rin g sb ijd ra g e n  d ie  sepa raa t 
als b a te  w o rd e n  v e ra n tw o o rd .

Onderhanden activiteiten
De a c tiv ite ite n  w aa raan  v o o r h e t e inde  van h e t boek jaa r reeds bedragen  zijn  u itgegeven , m aa r w aa rvan  

de ee rs te  u itv o e r in g  in h e t vo lgend  ja a r zal p laa tsv inden , z ijn  g e w a a rd e e rd  te g e n  de w e rk e lijk e  kosten .

Liquide m iddelen

H et gehe le  sa ldo  van  de liq u id e  m id d e le n  is p e r d ire c t ope isbaar.

Overige activa en passiva
De ove rig e  activa  en passiva zijn g ew aardee rd  tegen  n o m in a le  w aa rde , v o o r zove r nod ig  o n d e r a ftre k  van 

een v o o rz ie n in g  w egens o n in ba a rh e id .

G rondslagen v o o r de b ep a ling  van h e t re su lta a t

A lgem een

H et re s u lta a t w o rd t bepaa ld  op  basis van h is to rische  kosten . O pb rengs ten  w o rd e n  v e ra n tw o o rd  in h e t ja a r 

w a a rin  de d ie n s te n  e n /o f  p re s ta tie s  z ijn  v e rr ic h t. De kosten  w o rd e n  bepaa ld  op  h is to risch e  basis en 

to e g e re ke n d  aan h e t ve rs lag jaa r w a a ro p  zij b e tre kk in g  hebben .

Subsidies

Subsid ies w o rd e n  als o p b re n g s te n  v e ra n tw o o rd  v o o r zove r deze in h e t ve rs lag jaa r z ijn  to e g e ke n d .

Baten

O n d e r ba ten  w o rd t ve rs taan  de o p b re n g s t u it  leve ring  van g o ede ren  en d ie n s te n  aan d e rd e n  o n d e r a ftre k  

van k o rtin g e n  en d e rg e lijke  en o v e r de o m ze t geheven  be lastingen .

ContinuTteit
In 2020  is e r inzake h e t c u ltu u rp la n  2021 -2024  een to e k e n n in g  van  G em e e n te  R o tte rd a m  o m  D ansa te lie rs , 

op  s tru c tu re le  w ijze , v o o r een bedrag  van 367 .500  p e r ja a r op  te  nem en . D aarnaast is e r v o o r  de p e rio d e  

2 0 2 1 -2 0 2 4  een s tru c tu re le  p ro d u c tie b ijd ra g e  van 317 .000  p e r ja a r to e g e ke n d  v a n u it h e t Ponds P od ium  

K unsten. D it g e e ft S tich tin g  D ansa te lie rs  de m o g e lijkh e id  de a r t is t ie k e  a m b itie s  de ko m e n d e  ja re n  v e rd e r 

te  o n tw ik k e le n .

Algemeen
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T o e lich tin g  op  de balans 

Activa

Activa verloopstaat Inventaris Inrichting Verbouwing Apparatuur Totaal 2020 Totaal 2019

Verkrijgingswaarde 14.553 23.931 21.285 1.907 61.676 13.222
Bij: investeringen 665 14.416 16.608 1.320 33.009 48.452
Af: desinvesteringen - - - - -

Aanschafwaarde 31 december 15.218 38.347 37.893 3.227 94.685 61.674

Afschrijvingen t/m  vorig jaar 9.524 399 355 32 10.310 8.309
Bij: afschrijvingen huidigjaar 1.471 6.721 4.707 580 13.479 2.002

Af: afschrijvingen op desinvesteringen huidigjaar
_

Afschrijvingen t/m  31 december huidig jaar 10.995 7.120 5.062 612 23.789 10.311

Balanswaarde 31 december 4.223 31.227 32.831 2.615 70.896 51.363

Afschrijving geschiedt in 5 jaar.

In 2019 en 2020 is, op basis van verkregen subsidiebijdragen en een eigen bestemmingsreserve, gelnvesteerd in de inventaris en 
inrichting om verdere professionalisering van de studio's en kantoorruimte te realiseren. Deze investeringen zijn gedaan met de 
zekerheid van een huurcontract met de SKAR tot en met 8 augustus 2022 en daarbij de officiele intentie om deze huurovereenkomst met 
minimaal 1 jaar te verlengen (augustus 2023).
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Toelichting o p  de balans. vervole

31-12-2020 31-12-2019
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Overlopende activa
Vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen 
Nog te ontvangen renteopbrengst

Overiee vorderineen
Te vorderen omzetbelasting
Pensioen/omscholingspremies

Nog te ontvangen subsidies, (fonds)bijdragen

Liguide middelen
iNG bank 199637
IN6 bank 199637, spaarrekening
Kruisposten liquide middelen

De hierboven genoemde saldi zijn direct opeisbaar.

Passiva

Aleemene reserve 

Saldo 1 januari
Resultaat boekjaar gedoteerd aan de algemene reserve, 
de wijze van berekenen wordt toegelicht bij de winstverdeling.

Bestemminesreserve
Huisvesting en studio's:
Saldo begin boekjaar
Toevoeging
O nttrekking

Saldo eind boekjaar

3.499 2.019
(156) -

3.343 2.019

10.782 12.156
- 45

10.782 12.201

14.167 16.375
- 2.011

14.575 32.073
28.742 50.459

92.907 15.981
181.000 90.000

- (32)
273.907 105.949

50.522 39.755
24.608 10.767
75.130 50.522

30.000 30.000

7.500
22.500 30.000

Berghout Accountants B.V.
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Toelichtine op de balans. ven/ole

31-12-2020 31-12-2019
Bestemmingsreserve 25 jarig bestaan 2018/2019:
Saldo begin boekjaar • 12.500
Toevoeging • _

Onttrekking - (12.500)
Saldo eind boekjaar - -

Bestemminsgreserve activiteiten:
Saldo begin boekjaar
Toevoeging 30.000
Onttrekking _

Saldo eind boekjaar 30.000 -

Bestemmingsreserves totaal 52.500 30.000

Bestemmingsreserve huisvesting en studio's:

In 2020 is er geinvesteerd in en werk gemaakt van de verdere professionalisering van studio's en kantoorruimte. In 
2020 en de drie opvolgende jaren zal jaarlijks de eerder gevormde bestemmingsreserve huisvesting in gelijke delen van 
7.500 vrijvallen ter gedeeltelijke dekking van de uit de investering voortkomende afschrijvinsgkosten. Ook blijft de 
huisvesting een onzekere factor de komende jaren, ondanks 2 jarig huurcontract en intentie van 1 Jaar verlenging.

Bestemminsgreserve activiteiten:

Bestemmingsreserve is gevormd voor activiteiten die in 2020 zijn uitgesteld vanwege uitbraak Covid-19 pandemie. Het 
kunnen dekken van tegenvallende prestaties door de aanhoudende maatregelen in nabije toekomst. Daarbi] een 
transitie kunnen maken om ook in andere vormen (o.a.online) publiek te binden en dansmakers te ontwikkelen.

Lanelooende schulden 
Ontvangen investeringsbijdragen 40.789 46.337

40.789 46.337

In 2019 en 2020 heeft Dansateliers investeringsbijdragen ontvangen ter hoogte van resp. 47.123 en 

3.877 (totaal 51.000). Dit ter gedeeltelijke compensatie van met name verbouwings- en inrichtingskosten.

De investeringsbijdragen vallen in vijf jaarlijkse termijnen, uiterlijk in 2025, geheel vrij. Het jaarlijks vrijgevallen 

bedrag wordt als bate opgenomen in de Exploitatierekening. De jaarlijkse vrijval voIgt hiermee de grondslagen 
van de afschrijvingen.
Deze investeringsbijdragen zijn ontvangen van Sport en Cultuur Gemeente Rotterdam, Stichting Erasmsus, Stichting 
Verhagen, Stichting Bevordering van Volkskracht, Prins Bernard Cultuurfonds Zuid Holland en Job Dura fonds.

Het kortlopende deel van deze schuld, d.w.z. het deel dat in 2021 vrijvalt, bedraagt 10.200.
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ToelichtiriE op de balans. vervole

31-12-2020 31-12-2019
Leveranciers

Crediteuren 14.425 6.371
14.425 6.371

Belastineen/sociale verzekeringen
Loonheffingen 4.345 4.600

4.345 4.600

Pensioenen
Pensioen/omscholingspremies 360 .

360 -

Overiee schuiden
Vooruit ontvangen subsidies 138.200 67.883
Vakantiegeld 6.746 6.412
Nog te betalen accountantskosten 10.000 1.000
Nog te betalen huur- en servicekosten 44.388 _

Overige nog te betalen kosten 787 8.866
200.121 84.161

De huur- en servicekosten zijn door verhuurder geheel 2020 niet in rekening gebracht en daardoor ook niet voldaan. 
Dat is in 2021 nnet terugwerkende kracht alsnog gebeurd.

De toegezegde projectsubsidies van o.a. Zabawas, Fonds 21 en het VSB fonds voor projecten in 2020 mogen van deze 
fondsen doorgeschoven worden naar 2021 en daarin besteed worden aan de specifieke projectplannen.

/ / ■ ' N
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Niet in de balans opgenomen rechten en verDlichtineen.

Subsidies

In 2020 is er inzake het cultuurplan 2021-2024 een toekenning van Gemeente Rotterdam om Dansateliers, op 
structurele wijze, voor een bedrag van 367.500 per jaar op te nemen. Daarnaast is er voor de periode 2021-2024 een 
structurele productiebijdrage van 317.000 per jaar toegekend vanuit het Ponds Podium Kunsten.

Huisvesting
Er is een huurovereenkomst gesloten met de SKAR die loopt tot en met 8 augustus 2022. De verschuldigde huur-, 
servicekosten en verenigingsbijdragen zijn per jaar 41.028. De huur is door een vernieuwd huurcontract verhoogd per 
augustus 2020, waarbij in het contract een verplichte bijdrage huurdersvereniging is opgenomen

Berghout Accountants B.V.
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Toelichting staat van baten en lasten 2020

Baten

Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019
Directe opbrengsten

Publieksinkomsten
Recettes en uitkopen 16.894 19.250 (2.356) 30.685
Coproductie bijdrages 15.040 7.500 7.540 9.550
Open lessen 2.693 2.500 193 12.439
Workshops 692 2.750 (2.058) 2.361
Bar 7 850 (843) 666

35.326 32.850 2.476 55.701

Soonsorinkomsten
Sponsorinkomsten - 1.500 (1.500) -

- 1.500 (1.500) -

Totaal directe opbrengsten 35.326 34.350 976 55.701

De inkomsten van lessen zijn op peil gebleven doordat wij direct een online variant hebben aangeboden voor de Movement 
Classes. Barinkomsten en workshops zijn minimaal geweest door de uitbraak van Corona. De co-productiebijdragen van 
verschillende samenwerkingspartners zijn, ondanks de annulering van voorstellingen, uitbetaald. Mede hiermee konden de 
maakprocessen van makers en dansers gecontinueerd worden.

Indirecte opbrengsten

Diverse inkomsten
Verhuurinkomsten 
Diversen overige inkomsten

11.450
1.150

24.855
6.800

(13.405)
(5.650)

26.286
4.236

12.600 31.655 (19.055) 30.522

Overiee biidraeen orivate middelen
Particulieren 973 2.000 (1.027) 2.704
Bedrijven - 1.500 (1.500) -
Private fondsen 12.800 13.750 (950) 37.575
Goede doelenloterijen - 1.500 (1.500) -

13.773 18.750 (4.977) 40.279

Totaal indirecte opbrengsten 26.373 50.405 (24.032) 70.801
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De indirecte opbrengsten zijn flink lager dan begroot. De inkomsten qua verhuur van onze studio's ten behoeve van danslessen 
van derden zijn voor een groot deel vervallen door de Corona maatregelen. De overige bijdragen uit private fondsen zijn 
toegekend en met toestemming van fondsen doorgeschoven naar 2021 om producties te realiseren. Deze zijn dus niet aan het 
resultaat 2020 toe te rekenen.

Toelichting staat van baten en lasten 2020

Bijdragen Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019

Subsidie Ponds Podiumkunsten 94.310 44.693 49.617 67.486
Gemeente Rotterdam Cultuurplan 331.000 326.000 5.000 326.000
Vrijval investeringsbijdragen 9.425 - 9.425 _

Overige subsidies publieke middelen 12.778 23.557 (10.779) 28.292
447.513 394.250 53.263 421.778

De bijdragen voor meerjarige subsidie zijn hoger uitgevallen door met name de toekenning voor "De Nieuw/e makers regeling*
van Ingrid Berger Myhre en 'Martha en Kim'. Voor deze makers is een Covid-19 bijdrage ontvangen in 2020.

Lasten

Beheerlasten: Personeelslasten

Vast personeel:
Fte 0,8 0,8 0,0 0,8
Zakelijke leiding 69.276 60.000 9.276 56.110
Fte 0,4 0,4 0,0 0,4
Assistent zakelijke leiding 6.195 13.000 6.805- 9.071
Fte 0,6 0,6 0,0 0,6
Medewerker communicatie 24.394 23.000 1.394 22.945
Fte 0,125 0,125 0,0 0,125
Programmeur open lessen - - - 3.391

99.865 96.000 3.865 91.517

In 2020 zijn, door langdurige ziekte van de zakeiijk leider, extra kosten gemaakt om dit werk in te vullen. De voor 2020 begrote 
structurele assistentie op zakeiijk vlak is daarentegen uitgesteld. Dit zorgt er voor dat de totale kosten van zakelijke leiding en 
assistent zakelijke leiding niet veel hoger zijn dan begroot. De kosten van vaste medewerkers vallen hoger uit door de 
loonverhoging volgens CAO en aangepaste inschaling.

Overige personeelslasten:

Wervingskosten - 200 (200) 345
Reis- en onkostenvergoeding 1.841 1.800 41 3.405
Cursussen 500 2.000 (1.500) 752
Stagiair(e) kantoor 1.545 2.500 (955) 3.179
Overige kosten 424 125 299 5.408
Ontvangen ziektegeld (29.403) - (29.403) 6.731-

(25.093) 6.625 (31.718) 6.358
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In de overige personeelskosten is op te merken dat de vergoeding van ziektegeld door de verzekering de kosten verlaagt. Deze 
vergoeding heeft te maken met de langdurige ziekte van de zakelijk leider.

Toelichting staat van baten en lasten 2020

Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019

Totaal beheer pers.lasten 74.772 102.625 (27.853) 97.875

Beheerlasten: Materiele lasten

Huisvesting:
Huur en servicekosten 41.356 43.543 (2.187) 19.840
Energie 9.649 12.160 (2.511) 13.183
Onderhoud 2.688 1.250 1.438 2.402
Belasting/verzekering 2.548 2.500 48 3.428
Schoonmaakkosten 5.162 5.320 (158) 7.072
Algemene aanschaffingen 1.316 350 966 22
Techniek - 150 (150) 318

62.719 65.273 (2.554) 46.265

Kantoorkosten:
Telefoonkosten 348 850 (502) 823
Portokosten - 350 (350) 178
(Verzuim)verzekering 5.947 5.250 697 5.716
Accountantskosten 10.000 4.250 5.750 1.000
Administratiekosten 6.700 6.300 400 6.700
Abonnementen/contributies 4.132 4.000 132 4.795
Reis- en verblijfkosten - 400 (400) 412
Representatiekosten - 150 (150) 192
Automatiseringskosten 2.502 800 1.702 432
Vergader/bestuurskosten 99 350 (251) 300
Kantoorbenodigdheden 410 1.000 (590) 391
Kopieermateriaal 269 300 (31) 8
Bankkosten en betalingsverschillen 291 100 191 395
Oninbare vorderingen 156 - 156 -

30.854 24.100 6.754 21.342

De accountantskosten zijn hoger dan begroot omdat het Fonds Podiumkunsten een accountantsverklaring vraagt.
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Toelichting staat van baten en lasten 2020

Afschriivineen
Inrichting
Inventaris
Verbouwing
Apparatuur
Vrijval investeringsbijdragen

Aleemene publiciteitskosten:

Ontwerpen
Promotie gezelschap
Jaarverslag
Seizoenmateriaal
Website
Diversen

Totaal beheer materiele lasten

Activiteitenlasten: Personeelslasten 

Fte
Directeur

Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019

6.721 6.721 399
1.471 785 686 1.216
4.707 - 4.707 355

580 - 580 32
- - - 786-

13.479 785 12.694 1.216

ordt in 2021 als bate verantwoord in de categorie 'Bijdragen'.

1.658 2.000 (342) 1.208
1.892 2.100 (208) 2.346

36 70 (34) 8
2.400 4.200 (1.800) 4.136
2.645 750 1.895 1.354

- 500 (500) 989
8.631 9.620 (989) 10.041

115.683 99.778 15.905 78.864

1,0 1,0 0,0 1,0
85.385 80.000 5.385 79.160

/
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Toelichting staat van baten en lasten 2020

Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019
Honoraria:

Choreograaf 45.723 25.000 20.723 52.615
Dramaturg 5.596 7.500 (1.904) 9.665
Schrijvers 4.650 100 4.550 2.249
Compositie 5.053 2.500 2.553 8.041
Lespianisten - - - 5.450
Decorontwerpers - 2.750 (2.750) -

Lichtontwerpers - 1.450 (1.450) 3.225
Kostuumontwerpers - 450 (450) -

Dansdocenten - 3.500 (3.500) 12.838
Coaches/adviseurs - 1.275 (1.275) 1.000
Projectleiders, -medewerkers 11.395 12.500 (1.105) 17.903
Technici 8.765 14.200 (5.435) 14.968
Vrijwilligers - 500 (500) 473
Diversen 5.876 1.300 4.576 4.530

87.058 73.025 14.033 132.957

Dansers
Dansers, stagiaires 33.690 45.777 (12.087) 51.066

33.690 45.777 (12.087) 51.066

Maakwerk, onderzoek en voorbereiding van geplande voorstellingen zijn veelal doorgegaan. De speeldata zijn geannuleerd en/of 
verschoven naar 2021 en later. Voor enkele producties is een videoregistratie vastgelegd en als film gedeeld met het publiek. In 
de periode dat de Covid-maatregelen het toelieten voorstellingen (<30 bezoekers) te spelen, hebben wij van die gelegenheid 
gebruik gemaakt.

Overiee oersoneelslasten:
Woon/werk vergoedingen 12.378 20.000 (7.622) 36.096
Sejours 73 350 (277) 427
Kantinekosten 669 750 (81) 991
Overige personeelslasten activiteiten 4.111 - 4.111 2.500

17.231 21.100 3.869- 40.014

Totaal act.personeelslasten 223.364 219.902 3.462 303.197
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Toelichting staat van baten en lasten 2020

Activiteitenlasten: Materiele Lasten

Voorbereiding

Verwerkingsmateriaal:
Decor
Rekwisieten
Kostuums
Licht/geluid
Vervoer/transportkosten 
Dramaturgie, onderzoek, lessen 
Diversen/onvoorzien 
Totaal voorbereiding

Uitvoerineskosten: 

Licht/geluid/techniek 
Reis/verblijfkosten 
Theaterkosten 
Coproducties 
Barinkopen 
Kosten foyer 
Totaal uitvoering

Specifieke publiciteit: 

Ontwerper
Programma's, affiches, folders 
Fotograaf
Foto's, video-opnames
Mailing/verspreiding
Diversen
Totaal specifieke publiciteit

Resultaat 2020 Begroot 2020 Verschillen Resultaat 2019

. 4.250 (4.250) 2.746
124 600 (476) 348

- 1.600 (1.600) 3.097
- 3.000 (3.000) 2.534

939 1.000 (61) 2.164
- 250 (250) 497

2.057 1.250 807 1.721
3.120 11.950 (8.830) 13.107

1.988 1.250 738 1.621
3.502 12.000 (8.498) 11.263

826 900 (74) 6.763
25.000 13.500 11.500 17.630

281 450 (169) 173
- 800 (800) 79

31.597 28.900 2.697 37.529

1.800 (1.800) 1.860
1.622 1.150 472 1.472
2.186 300 1.886 850
8.835 10.000 (1.165) 11.700

766 2.500 (1.734) 2.882
153 450 (297) 732

13.562 16.200 (2.638) 19.496

In de uitvoeringskosten zijn de coproductie bijdragen, ondanks de annulering van voorstellingen, blijven staan als verplichting. De 
voorstellingen zijn doorgeschoven naar 2021 en/of gedeeltelijk wel doorgegaan met minder bezoekers.

Totaal m aterie le  lasten

Som rentebaten en rentelasten
Rentebaten
Rentelasten

48.279 57.050 (8.771) 70.132

350 (350)
’\

55
6 - 6

(6) 350 (356) 55
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ACCOUNTANT

Aan: Stichting Dansateliers
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3014 EE ROTTERDAM

Barghout+MAS 

1* Barendrechtseweg 76 

2992 XC Barendrecht 

T +31(0)10 286 19 50 

E inf6@berghoutmas.nl 

W berghoutmas.nl

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Dansateliers te 
Rotterdam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat nit:
• de balans per 31 december 2020;
• de staat van baten en lasten over 2020; en
• de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen -  
Afdeling Cl Kleine Organisaties -zonder-winsttreven (RJk-Cl). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij noodzakelijk acht om 
het opmaken de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis 
van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het 
beoordelen van financiele overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en 
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te 
veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in 
een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden 
in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige 
functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 
financiele gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen 
controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
yermogen van Stichting Dansateliers per 31 december 2020 en van het resultant over 2020 
in pvereenstemming met RJk-Cl .

Barendrecht, 30 maart 2021
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