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1. Algemeen 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling. 
De Krakeling is hét theater voor een jong publiek. Wij bieden het beste jeugdtheater voor jong 
Amsterdam. Wij willen dat zoveel mogelijk jonge mensen in de eerste achttien jaar van hun leven 
een keer in De Krakeling komen. Als hét jeugdtheaterpodium van Nederland stellen wij kinderen en 
jongeren centraal en nemen de jeugd 100% serieus. Alleen in De Krakeling staat het programma, 
het gebouw en het personeel (onze experts) uitsluitend ten dienste van kinderen en jongeren. 
Alleen hier is er 24 uur per dag, 7 dagen per week de ruimte voor de jeugd.  
 
Onze missie is: 
 
Theater De Krakeling daagt kinderen uit door ze een theatrale ervaring te bieden die hun wereld 
groter maakt. 
Vanuit deze missie werkt het team van De Krakeling het gehele jaar door om zoveel mogelijk 
Amsterdamse kinderen deze theaterervaring voor het leven te geven. De positieve beoordeling van 
het ondernemingsplan 2017-2020 door het AFK stelt ons mede instaat om onze activiteiten te 
ontplooien.  
 
Algemene gegevens  
De statutaire doelstelling van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam luidt: 
“Het bevorderen van de kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd, zowel binnen als buiten 
het onderwijs, teneinde de creativiteit van jongeren op velerlei gebied te stimuleren en begrip te 
bevorderen tussen diegenen die zich met verschillende vormen van kunstuitingen bezighouden.” 
De Stichting Jeugdtheater Amsterdam hanteert het Raad van toezicht model. Kees Blijleven is 
directeur-bestuurder. De Raad van toezicht bestaat uit: 
 
Naam  Functie rvt  Specialisatie  Aantreeddatum  Termijn  
Thomas van Dalen  Voorzitter tot 12-11-2019 Beleid/organisatie  23-06-2014  2  
Nanda Hagedoorn Voorzitter vanaf 12-11-2019 Beleid/Organisatie 12-1-2019 1 
Elly Ludenhoff  Lid   theatersector/diversit

eit  
02-07-2013  2 

Maurice Seleky  Lid   marketing/communic
atie  

11-11-2015  1  

Peter van 
den Esschert  

Penningmeester  financiële controle  29-08-2016  1  

Nadia Bouras  Lid   educatie/diversiteit  31-10-2016  1  
Ilaha Muhseni Lid Arbeidsrecht 14-03-2018 1 
 
De stichting volgt de Governance Code Cultuur. In bijlage I staat de naleving van de Governance 
Code Cultuur binnen de Stichting Jeugdtheater Amsterdam beschreven en staan relevante 
opmerkingen en/of aanpassingen vermeld. De Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De 
Krakeling ontvangt structurele subsidie van het AFK voor de periode 2017-2020 en daarnaast een 
bijdrage van het Fonds Podiumkunsten voor de programmering in de jaren 2018-2019. 
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2. Bestuursverslag 
 
2019 een jaar na de grote drukte en het succes van ons jubileumjaar en (zo blijkt op dit moment 
van schrijven) een jaar voor de hectiek van verhuizingen. Daarover in het kopje toekomst meer. 
2019 een jaar waarin we opnieuw heel veel hebben laten zien en veel bezoekers hebben bereikt. 
De eerste maanden van 2019 brachten veel verschillende voorstellingen. Ook veel voorstellingen 
waarin andere/nieuwe verhalen en diverse casts te zien waren. Een kleine greep uit het aanbod: de 
laatste voorstellingen van de serie van Martin Luther King, onze coproductie die inmiddels een 
Zilveren Krekel heeft gewonnen; het Knippameisje van Yahmani Blackman; Noumi Zusje Zeven van 
Rose Stories; Man Down van Lost Projects, George en Eran met George en Eran worden racisten en 
Black Memories van danstheater Aya/ Tafel van Vijf en Backbone. Niet alle genoemde 
voorstellingen waren even succesvol (Black Memories viel tekstmatig tegen), maar het laat wel zien 
dat de programmering stap voor stap verandert. Ook het publiek zien we langzamerhand diverser 
worden. 
 
2.1 Festivals en bijzondere projecten  
 
Denkstation festival 
Ook was er in begin maart de eerste versie van het Denkstation festival. Een lang gekoesterde wens 
om de verbinding theater en filosofie te leggen. In samenwerking met publieksfilosofen Marli 
Huijer en Frank Meester werd een ambitieus programma samengesteld, met een avond voor 
jongeren en een middag voor kinderen.  Met de Pieter Jelles Troelstra school (PO), het Caland 
(4Havo) en het Cygnus (4eklas) gymnasium werden projecten op scholen gedraaid, en 
eindpresentaties hiervan werden getoond. Bekende filosofen als Stine Jensen en Babah Tarawally 
gaven een presentatie. Over het gehele pand verspreid werden workshops, presentaties en 
voorstellingen in het kader van het festival verzorgd. De Gasten en Theater Artemis brachten in dit 
kader voorstellingen. In de evaluatie kwam naar voren dat het voor 75% geslaagd was. Punten van 
kritiek waren: we wilden teveel. De avond voor jongeren was te lang en het programma was te laat 
bekend, zodat er wel wat meer publiek zou mogen komen. Voor de editie van 2020 hebben we 
intern veel gepraat, op zoek naar een handzamere versie welke minder van de organisatie vergt. 
 
Pop Arts Festival 
Tijdens Pop Arts 2019 in Theater de Krakeling staan voorstellingen centraal die nomaliter 
geprogrammeerd worden voor een volwassen publiek. Kamp van Hotel Modern speelt drie avonden 
voor een stampvolle zaal met publiek vanaf 14 jaar. De jongeren zijn muisstil en zeer onder de 
indruk van de miniatuurwereld die voor hen ogen ontstaat over het concentratiekamp. 
Ruta van Hoof van TB RUUT powered by Veenfabriek wil ondervinden of haar interactieve 
installatieperformance Bewegende Ruimte ook geschikt is voor een publiek vanaf 8 jaar. De try-out 
voor groep 7 van de Theo Thijssen school is spannend maar geslaagd en Ruta krijgt in de loop van 
de week steeds meer vat op de enthousiaste reacties van het jonge publiek.  
ROSE Stories /Studio Figur zet met hun beeldende voorstelling SSST! zijn eerste schreden in het 
testen van hun voorstelling voor het voor hen nog onbekende peuterpubliek. 
De rondvliegende verfspatten van een acrobatische danser bij de voorstelling Plock van Grensgeval 
uit België worden door 4 jarigen met vreugde ontvangen.   
 
Theater na de Dam 
Theater na de Dam op 4 en 5 mei. Dit jaar voor het 3e opeenvolgende jaar, maakte De Krakeling 
met leerlingen van de AJTS en leerlingen van een kopklas een eigen voorstelling op basis van 
interviews met mensen die de 2e Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dit jaar was de titel In mijn 
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hoofd was het al lente met als invalshoek Het dagboek van Anne Frank; Anne Frank was een 
gewoon meisje, ook ik had het slachtoffer kunnen zijn. Ook dit jaar was op 5 mei de voorstelling te 
combineren met de Vrijheidsmaaltijd.  
 
Pavements of Gold  
Nog vrij laat in het seizoen, in juni,  bracht de Toneelmakerij Pavements of Gold, een voorstelling 
spelend in Amsterdam Zuid-Oost met tekeningen van Brian Elstak van bekende lokaties daar als 
decor. Na een serie in het Bijlmerparktheater streek de voorstelling bij ons neer, met een muur van 
spreuken van leerlingen die naar de voorstelling kwamen in de foyer. Dit was een voorbeeld van 
een samenwerking met de Toneelmakerij met als focus een wereld in een specifiek deel van de 
stad (in dit geval Zuid-Oost) te laten zien.  
 
NTF Jong 
Het nieuwe theaterseizoen begon traditiegetrouw in september met het Nederlands Theater 
Festival. Dit keer met een voor De Krakeling speciale invulling. Onze coproductie met Urban Myth 
en STIP-producties was genomineerd voor de Gouden Krekel, de prijs voor de beste 
jeugdtheatervoorstelling van het seizoen. Ons programma opende dan ook op 5 en 6 september 
met twee – uitverkochte- voorstellingen van MLK. Ook andere genomineerde voorstellingen als 
Hallo Familie van Maas Theater en Dans, het indrukwekkende Sweet Sixteen van de Toneelmakerij 
en Jabber van Kwatta werden in het festival getoond.  
Op de slotdag van het festival was er alweer voor de 10e keer de Jeugdtheaterdag voor 
professionals, deze keer in de regie van Paul Knieriem. De Staat van het Jeugdtheater werd 
uitgesproken door Moniek Merkx, artistiek leider van Maas Theater en Dans, waarbij zij inging op 
het traject van inclusiviteit bij Maas. De Golden Cricket song werd gecomponeerd en uitgevoerd 
door Guy Corneille. Hendrik Kegels won de voorlopig laatste Krakeling/Stip prijs voor een concept 
voor een nieuwe voorstelling (prijs is € 5000, en een montageplek in Krakeling). Na de pauze was 
het tijd voor het uitdelen van alle Zilveren Krekels, met aansluitend borrel en diner voor het gehele 
jeugdtheaterveld.  
De avond bracht voor De Krakeling een wel heel memorabel moment: tijdens het Gala van het 
Nederlands Theater werd Martin Luther King door de vakjury beloond met de Gouden Krekel, de 
beste voorstelling van het seizoen 2018/2019. Een intensief traject van anderhalf jaar werd 
hiermee prachtig bekroond. In het jury rapport werd de lef van de Krakeling als producent 
geprezen, een quote waar we de komende periode op voort kunnen bouwen. Martin Luther King 
speelde ook nog 22/23 september in Moskou op het Gavrosh festival; hier werd de boodschap van 
de voorstelling door het publiek opgevat als protest tegen het heersende regime.  
 
Secrets  
Na het Theaterfestival was het de dag erop tijd voor de pitchwinnaar van 2018, Charley Duran die 
zijn voorstelling Secrets kwam monteren en in premierel liet gaan. Het idee van opeenvolgende 
escape rooms waar je raadsels op moest lossen om zo naar theatrale acts te kunnen kijken, was 
nog niet geheel voldragen.  
 
Studio 52nd 
Ook nog in september was de premiere van Wie is Baas van Studio 52nd, een van onze 
Amsterdamse partners. Scholieren uit Amsterdam Zuid-Oost schreven onder begeleiding teksten 
over hoe zij tegen het koloniaal verleden aankijken (vandaar ook de titel Wie is Baas). Deze teksten 
werden uitgevoerd door professionele acteurs waardoor de impact op de toeschouwers vergroot 
werd.  
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Focus op peuters 
Het laatste weekend van september was voor de peuters .Naast de premiere van Klank door Gaia 
Gonelli, speelde Sssst (gebaseerd op een populair boekje voor peuters) door studio Figur. Deze 
voorstelling was een initiatief van de gezamenlijke Amsterdamse theaters, die voor jeugd 
programmeren. In de zoektocht naar nieuw aanbod voor de allerjongsten en om regietalenten met 
een dubbele culturele achtergrond te stimuleren, staken wij de koppen bij elkaar, benaderden de 
producent Rose Stories en boden hen een 24 tal speelbeurten in de gezamenlijkheid van onze 6 
theaters. Rose Stories stelde ons de jonge maker Noufri Bachdiem voor die een zeer geslaagde 
voorstelling voor 2+ maakte, welke nu door geheel Nederland toert. Op deze manier kunnen we 
een duidelijke rol spelen in het stimuleren van nieuw talent zonder dat veel productiegeld kost. 
Naast de constructie met MLK een alternatieve manier van onze positie in het veld te versterken. 
 
Heelalbeuker in het Krakeling Souterrain 
In de zomervakantie hadden ze al een aantal weken gerepeteerd in ons souterrain. In het najaar 
speelden ze er een tiental keer De Heelalbeuker door Theater Goldmund. Wilko Sterke, een van de 
spelers/ muzikanten is een volle neef van wijlen Maarten van Rozendaal. Op basis van zijn 
herinneringen aan hem maakte hij met Thijs Maas en Lottie de Bruijn de voorstelling De 
Heelalbeuker. Het souterrain werd omgebouwd tot een bar waar de voorstelling zich afspeelde. 
 
Sinterklaas en stadspas 
Ook alweer een traditie van 5 jaar was de Sinterklaasviering voor gezinnen met een 
minimuminkomen. Juist in de Sinterklaastijd wordt armoede erg gevoeld. Daarom verzorgen wij 
jaarlijks met ondersteuning van Stadspas een voorstelling (waarin Sinterklaas natuurlijk verschijnt) 
met een cadeau na afloop in combinatie met een maaltijd. Gesponsord door onze cateraar en door 
verschillende bedrijven voor de cadeaus.  
 
Krakeling en duurzaamheid 
Wie aan kinderen denkt, denkt aan de toekomst. Daarom is duurzaamheid een groot thema voor De 
Krakeling. In 2019 gingen docenten van De Krakeling naar scholen toe met als thema En…Actie, 
waarbij kinderen op een speelse, theatrale manier werd aangeleerd wat duurzaam is en wat niet. In 
het verlengde daarvan programmeerden we de Dag Van De Duurzaamheid op zaterdag 9 december, 
waarbij naast de voorstellingen van En.. Actie klimaatclips van over de gehele wereld werden 
getoond, de documentaire van Mirjam Marks over Jovanna (Jovanna for future) die in een 
klimaatneutraal huis woont werd vertoond. Als uitsmijter mochten kinderen Plastic Soep maken 
met groentes en een stuk eetbaar “plastic’, als symbool van hoe vernietigend plastic voor de 
planeet Aarde kan zijn. 
 
Overige hoogtepunten 
In het najaar speelden er in serie een drietal prachtige voorstellingen: Zwijnestal van Theater 
Sonnevanck (een bewerking van Animal Farm van George Orwell). Ruimtevlucht van Het Houten 
Huis / Holland Opera, visueel en muzikaal erg indrukwekkend met 14 spelers op toneel. Ook 
Gebroeders Leeuwenhart van NTJong (gebaseerd op boek van Astrid Lindgren) was voor ons 
publiek een prachtige ervaring. De cast met o.a. PeterPaul van Mulligen en Teun Luijkx bracht een 
ontroerende versie voor jong en oud. 
 
Het jaar 2019 kunnen we typeren als een mooi theaterjaar met als absolute uitschieter de Gouden 
Krekel voor Martin Luther King. We kunnen niet wachten op al het moois in 2020. 
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2.2 Educatie  
 
De Krakeling biedt jaarlijks leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voorstellingen aan, 
gecombineerd met voorbereidende en afsluitende lessen op school door een Krakeling Theater- 
en/of dans docent. Op deze manier zorgen we ervoor dat het voorstellingsbezoek geen vluchtige 
ervaring wordt, maar meer mág en kán beklijven. De lessen rondom de voorstelling worden 
gemaakt in samenwerking met de gezelschappen, waardoor thema’s uit de voorstelling meer 
diepgang krijgen. In de afsluitende les kan de voorstelling worden nabesproken, waar regelmatig 
mooie gesprekken uit voort komen die ook voor de leerkracht van de klas van waarde zijn.   
In 2019 vonden er 69 schoolvoorstellingen (2018: 72) plaats in De Krakeling. Hier hebben 73 
scholen aan deelgenomen (vorig jaar waren dit er 67) met in totaal 10.012 leerlingen (2018: 
13.042)    
 
Nog eens 901 leerlingen (2018: 630) namen deel aan onze extra projecten, leerlijnen en andere 
activiteiten. Waardoor het totaalaantal leerlingen PO uitkomt op 10.913 ten opzichte van 13.672 in 
2018. We merken een daling in het totaalaantal leerlingen. Dit heeft met name te maken dat we 
minder schoolvoorstellingen konden programmeren in 2019 omdat er in september, oktober en 
november minder aanbod was. Tegelijk merken we ook dat een voorstellingsbezoek en dus 
deelname aan het project voor veel scholen gezien het lerarentekort steeds lastiger wordt. Dat de 
(cultuur)bussen door het aangescherpte touringcarbeleid van de gemeente Amsterdam niet meer 
voor de deur kunnen en mogen stoppen helpt zeker niet in de werving.   
Doordat we steeds meer ingaan op de vraag van het onderwijs werken en ook losse klassen 
voorstellingen kunnen bezoeken werken we met steeds meer verschillende scholen samen. Door 
ook een project als En..Actie! Waardoor scholen niet meer uit school hoeven en door de 
samenwerking met JINC gaan we samenwerkingen aan met nieuwe/ andere scholen waarmee we 
eerder wellicht niet mee zouden samenwerken.  
  
Primair onderwijs 
 
Januari 2019  
Jazz Duzz 6+ De Toneelmakerij  
Dizzy zat op de kleuterschool, maar vandaag is de grote dag: hij gaat naar groep DRIE. Dat is best 
leuk, maar ook wat ingewikkeld. Waarom zijn er allemaal van die regels? Over hoe je je potlood 
vast moet houden? En dat je rechtop moet zitten.  Jazz Duzz is een theatraal jazzconcert voor 
cool cats en hot dogs, over buiten de lijntjes kleuren en 1+1=3. En héél herkenbaar voor leerlingen 
en leerkrachten.   
 
Februari-maart 2019  
Hallo Familie 8+ MAAS theater en dans  
Het is druk in huis. Vader en moeder vieren feest, oma is op bezoek om op te passen. De nacht is 
lang en jij kan niet slapen. Maar dit avontuur lijkt wel een droom, met knuffels die tot leven 
komen, ouders die op hun handen gaan lopen en een oom die verandert in een boom. Hierna ga je 
heel anders naar je familie kijken. Een wonderlijk warme voorstelling met veel grappige en 
onverwachte gasten. Van de makers van ‘Liefde’ (winnaar Gouden Krekel 2017).   
Maart 2019  
Vadertje en Moedertje 6+ BonteHond  
Sla een willekeurige speelgoedfolder open en de wereld wordt je voorgeschoteld in roze en blauw, 
poppen en auto’s, meisjes en jongens. Waarom doen we de dingen “zus en zo” alleen maar omdat 
het lijkt alsof iedereen het “zus en zo” doet? Laten we alles wat we ooit bedacht hebben over 
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elkaar in een grote trommel stoppen, deze heel hard schudden en dan kijken wat er van overblijft. 
Alles moet anders.    
 
Maart 2019   
Ishi 6+ HET FILIAAL THEATERMAKERS   
Ishi komt op een mooie zomerdag in 1911 ineens de 20ste eeuw binnen gewandeld. Hij is meteen 
een bezienswaardigheid en wordt overal uitgenodigd. Want Ishi weet precies hoe je de beste pijl 
en boog kunt maken of hoe je onhoorbaar door een bos kunt lopen.  
Een muzikale voorstelling over omgaan met elkaar en omgaan met de wereld om je heen. Over het 
samenleven van mens en dier. Maar vooral over wat er gebeurt als je nieuwsgierigheid groter is 
dan je angst.  
 
Mei 2019  
Lepeltje Lepeltje 4+ De Dansers  
Durf jij je in iemands armen te laten vallen? Met je vrienden als één grote kluit armen en benen 
door de kamer te koprollen? Of wil je liever in iemands knusse omhelzing in slaap vallen? In 
Lepeltje Lepeltje kan dat. De hele vloer ligt vol matrassen, dus je hoeft niet op te passen. Maar ja, 
je moet wel durven… Een speelse en acrobatische voorstelling over vrijheid, geborgenheid en 
durf. Van de makers van Pokon, de voorstelling die in schooljaar 16-17 een hit was bij de kleuters.   
  
Mei 2019  
Pak ‘m 4+ BonteHond  
Drie presentatoren in een tv studio vechten om aandacht. Allemaal willen ze de microfoon. In het 
fantasievolle decor van vijf bij vijf meter volgt een heuse achtervolging met de 
nieuwste camouflagetechnieken en klassieke misverstanden. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij 
dan wel de juiste te pakken? En is de weg niet veel leuker dan het uiteindelijke doel? Van de 
makers van “AaiPet”, de voorstelling die de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend kinderen op 
het puntje van hun stoel kreeg.   
  
September 2019  
Martin Luther King 10+ URBAN MYTH I.S.M. DE KRAKELING EN STIP   
Een muzikale voorstelling waarin we terug gaan naar 1937, de tijd dat de jonge Martin Luther King 
onbezorgd met z’n vriendjes uit de buurt speelde en kleur geen issue leek. Totdat hij naar school 
gaat. Martin mag niet naar de school waar zijn vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. Zijn vader 
probeert hem uit te leggen dat zwarte mensen niet alles mogen. Een gevoel van 
onrechtvaardigheid komt bovendrijven en een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer te stillen 
is…   
  
Oktober 2019    
En de winnaar is… 10+ BonteHond   
Een tragikomische voorstelling over ouders die heel hard schreeuwen, heel hard lachen en heel 
hard mooi weer spelen. Maak je borst maar nat voor deze vechtscheiding in een boksring, vol rake 
klappen, stekende grappen en troostknuffels. Want ouders weten zelf wel wat het beste is voor 
hun kind. Een troostende voorstelling voor iedereen die zich wel eens onnodig schuldig heeft 
gevoeld.    
  
November 2019    
De Gebroeders Leeuwenhart 8+ NTjong   
Astrid Lindgren schreef deze indrukwekkende jeugdroman in 1973. NTjong presenteert een nieuwe 
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theaterversie van deze avontuurlijke en ontroerende wereldklassieker. De Gebroeders 
Leeuwenhart vertelt over de onbreekbare band tussen twee broers. Jonathan en zijn jongere broer 
Kruimel zijn onafscheidelijk. Dat Kruimel ziek is en niet lang meer leeft maakt hun onderlinge liefde 
nog sterker. Samen bedenken ze een fantasiewereld vol kampvuren, ridders en heldendaden.   
 
Extra / verdiepende projecten  
 
Het gehele educatietraject rondom een schoolvoorstellingsbezoek dat De Krakeling aanbiedt in het 
primair onderwijs is een verdiepend traject, aangezien alle leerlingen bij elk 
voorstellingsbezoek drie omkaderende theater-/ danslessen krijgen. Daarnaast bieden we 
projecten aan die los staan van een schoolvoorstelling of extra verdieping aanbieden.  Om het 
Krakeling educatieprogramma meer op de kaart te zetten maakten we een promotiefilm waarin 
kinderen werden gevolgd tijdens hun omkaderende lessen en hun voorstellingsbezoek. 29 
leerlingen van de Olympiaschool deden hieraan mee.  
 
En..Actie!  
In het kader van onze duurzame doelstellingen heeft De Krakeling een project ontwikkeld dat 
kinderen kennis laat maken met theater én met duurzaamheid.   
Zes acteurs nemen de school even over en komen In.. Actie…  
De leerlingen zien drie theaterscenes waarin ze bij de IJsbeer en de Schildpad meer te weten 
komen over de plastic soep in de oceanen, bij twee politici mee mogen denken over nieuwe 
klimaatakkoorden en bij twee vloggers aan de slag gaan met “hoe kan “ikzelf” thuis 
verduurzamen”. Dit project is tot stand gekomen door een inhoudelijke en financiële bijdragen van 
het INNOfonds van het WWF. In 2019 hebben we En.. Actie zeven keer gespeeld voor in totaal 223 
leerlingen.  
  
Denkstation PO  
Het Festival DenkStation in de Krakeling is een festival waar kinderen en jongeren door middel van 
theater, muziek, debat, literatuur, presentaties, verhalen en poëzie aan het denken worden 
gezet. Het project begon met een filosofisch gesprek met Abdelkader Benali en de kinderen van 
groep 7 van de Admiraal de Ruyterschool. Benali schreef in het kader van de maand van de filosofie 
een filosofisch kinderboek en had daar kinderlijke filosofische inzichten voor nodig. Samen met 30 
kinderen uit groep 7 filosofeerde hij over de toekomst.  
Een andere groep 7 (26 leerlingen) van basisschool Pieter Jelles Troelstra trapten het Denkstation 
festival af met een presentatie over hoe zij over de toekomst denken. Zij filosofeerden met filosofe 
Sabine Wassenberg van Wonder Why en theatermaakster Jente Jong over de toekomst.   
Hun presentatie was tevens het begin van de boekpresentatie van het boek Mijn broer en 
ik geschreven door Abdelkader Benali voor de maand van de filosofie.  
 
Taaltrip ism JINC  
Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een 
omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij 
waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te 
bereiken, helpen zij kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via 
het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun 
talenten past en leren ze solliciteren.  
Deze visie delen wij en hierom maken wij ruimte in ons theater om groepen basisschoolkinderen te 
ontvangen in de vorm van een Taaltrip. De kinderen krijgen een rondleiding, staan letterlijk even in 
de spotlight, krijgen een theaterworkshop en ontwerpen zelf een affiche. Ze ontdekken welke 
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beroepen er nog meer zijn in het theater én leren woorden die alleen in het theater voorkomen 
waardoor hun woordenschat wordt vergroot. In 2019 hebben we 79 kinderen bereikt met een 
taaltrip in Theater De Krakeling.  
 
Van Toeschouwer naar Speler  
Ook al is het gehele educatietraject dat De Krakeling aanbiedt een verdiepend traject, aangezien 
alle leerlingen 3 lessen krijgen en een voorstelling bezoeken, toch heeft De Krakeling nog een apart 
verdiepingstraject ontwikkeld. Van Toeschouwer naar Speler. Waarin we samen met een 
gezelschap en onze theaterdocenten leerlingen een voorstelling laten bezoeken en een eigen 
miniversie van deze voorstelling laten maken. In 2019 hadden we 3 van deze projecten, 2 voor het 
Po en 1 voor het VO.  
De eerste was in samenwerking met het Amsterdams Andalusisch orkest en ICK bij de voorstelling 
Ziel. 62 leerlingen van basisschool de Wiltzangh en basisschool Cornelis Vrij hebben onder leiding 
van theaterdocenten én dansdocenten in opleiding (van de Academie voor Theater en Dans) 
gewerkt met de thema's uit de voorstelling Ziel. Dit resulteerde in twee minivoorstellingen 
samengesmolten tot één geheel: Jonge zielen. Extra bijzonder in dit project was de samenwerking 
met de muzikanten, dansers en de leerlingen van de scholen.  
 
Een tweede project voor het PO was de voorstelling Martin Luther King. Vanuit de ideologie van 
Martin Luther King gingen twee groepen van de Pieter Jelles Troelstraschool onder leiding van twee 
theatermakers aan de slag met hun eigen toekomstdromen. Wat kan jij doen om verschil te maken? 
Deze dromen en ideeën werden samen met de acteurs van de voorstelling van Martin Luther King 
een avondvullend geheel in de voorstelling I have a dream too…. 
Op basis van de voorstelling I call my brothers hebben 2 VO scholen, te weten het OSB en 
Damstede college een eigen minivoorstelling gemaakt, die door Liesbeth Coltof en Wies Bloemen , 
de makers van de oorspronkelijke voorstelling, in een dag tot een geheel is gesmeed. 
 
De spelers zijn gestimuleerd om schoolgenoten, ouders en vrienden uit te nodigen voor deze 
voorstelling, zodat ook nieuw publiek de weg naar het theater zou weten te vinden. 
 
Try-Outs  
We stelden ons theater beschikbaar voor diverse try-outs waar we vier keer schoolklassen voor 
hebben uitgenodigd. Hieraan hebben 235 leerlingen meegewerkt. In belangrijke nagesprekken met 
de makers en acteurs zijn hun meningen en ervaringen meegenomen in de verdere ontwikkeling 
van de voorstellingen.  
 
Voortgezet onderwijs   
 
De Krakeling vindt het belangrijk dat de theaterervaring van jongeren (12 tot en met 17 jaar) 
aansluit bij hun belevingswereld. Hierom bekijken we in overleg met de school welke van onze 
voorstellingen het best bij de school past en bieden we omkaderende educatie.   
In 2019 zijn we gestart met educatieve lessen in de vorm van het Imagine project aan te bieden. Dit 
lijkt qua vorm op het omkaderende project in het basisonderwijs.  
In dit project krijgen alle bezoekende scholieren een aantal omkaderende workshops die hen 
aanspreekt op hun intrinsieke nieuwsgierigheid en bijdraagt aan de ontwikkeling van identiteit en 
smaak. De voorstelling wordt in deze workshops niet expliciet voorbereid, maar we streven ernaar 
om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar kunst en theater in het bijzonder. We zien het als 
onze taak toekomstige kunst-/ theaterliefhebbers te stimuleren.  
Deze omkaderende lessen hebben wij zeer voordelig en soms zelfs gratis 
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aangeboden om financiële belemmeringen weg te nemen en hiermee wel ons belang van de lessen 
aan te geven. Helaas bleek het voor veel scholen alsnog geen optie om deze educatieve lessen in 
hun schoolprogramma te passen dat ze er liever voor kiezen deze omkaderende lessen te laten 
schieten. In 2019 hebben totaal 7008 jongeren in schoolverband een voorstelling 
bezocht en 2750 leerlingen hebben naast het zien van een voorstelling ook deelgenomen aan een 
voorbereidende workshop. 81 leerlingen hebben deelgenomen aan extra verdiepende 
projecten voor het Denkstation en bij Theater na de Dam  
  
In 2018 zijn we een langdurige samenwerkingen aangegaan met het Calvijn College in Amsterdam 
West. In 2019 hebben we deze samenwerking helaas niet kunnen continueren in de vorm van een 
voorstellingsbezoek omdat de voorstelling die we samen hadden gekozen toch niet geschikt bleek. 
Hierom hebben we in goed overleg met alle partijen besloten het voorstellingsbezoek incl. 
The Imagine lessen niet door te laten gaan. Dit past goed bij onze missie om jongeren op een 
passende manier met theater in aanraking te laten komen, maar jammer is het wel. We 
onderzoeken voor 2020 hoe we de samenwerking verder vorm zullen geven.  
 
Schoolvoorstelling: Rembrandt  
Bij de voorstelling Rembrandt door De tafel van Vijf bezochten 690 jongeren ook een 
tentoonstelling in het Rijksmuseum om zich zo meer te verdiepen in het verhaal uit de 
voorstelling.   
Leerlingen leren Rembrandt beter kennen, waardoor het kijken naar en begrijpen van zijn werk, en 
dat van tijdgenoten, verdieping krijgt. In het nagesprek worden de dilemma’s van Rembrandt 
vertaald naar het leven van de leerlingen nu. Wat is de waarde van eigenzinnigheid, originaliteit en 
creativiteit in de huidige maatschappij? In hoeverre voelen leerlingen zich vrij om hun eigen 
ambities waar te maken, ongeacht de eventuele financiële en sociale gevolgen?  
 
Theater na De Dam   
In samenwerking met Theater na de Dam, 
de Amsterdamse Jeugdthejaterschool en Kopklas CSB Amsterdam maakten 19 kinderen een 
voorstelling over de tweede wereldoorlog. Zij gingen in gesprek met ouderen die de oorlog hebben 
meegemaakt. Deze gesprekken werden gedocumenteerd en werd de basis voor de voorstelling die 
de spelers onder leiding van theatermakers Leander Breen en Loes van der Staak maakten.    
De voorstelling In mijn hoofd is het al Lente... werd gespeeld op 4 en 5 mei in Theater De 
Krakeling.  
 
Denkstation VO  
Het Festival DenkStation in de Krakeling is een festival waar kinderen en jongeren door middel van 
theater, muziek, debat, literatuur, presentaties, verhalen en poëzie aan het denken worden 
gezet. Twee klassen van het Calland van in totaal 35 leerlingen en een filosofieklas van 
het Signis college met 27 leerlingen filosofeerden onder leiding van Maaike Bekkers en Sabine 
Wassenberg over de toekomst. Deze gedachten werden door Jeritza Toony theatraal gemaakt en 
vormden de opening van het festival op vrijdagavond.  Hierna bleven alle leerlingen om deel te 
nemen aan het festival en voorstellingen te bezoeken. Ze luisterden naar de gedachten van 
filosofen als Babah Tarrawaly en de Ubuntu filosofie, zagen de voorstelling van De Gasten, 
luisterden naar Samman Amini en vele anderen.  
 
BITE ME!  
Speciaal voor het 4e gymnasium programmeerden we de klassenvoorstelling BITE ME! 
Van MAAStd.  
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Tijdens deze interactieve voorstelling komen de leerlingen meer te weten over de gevaren van het 
gebruik van sociale media, het accepteren van cookies en het plaatsen van foto’s online. Deze 
voorstelling werd 5 keer gespeeld voor in totaal 155 leerlingen en hun begeleiders.  
 
Educatieve verhuur 
Een aantal scholen huurden een voorstelling in onze zaal af en keken met de 
hele jaarlaag naar diverse voorstellingen. Het MLA keek in totaal met 720 leerlingen naar de 
voorstelling Man Down van Lost Project. Zij volgden tijdens hun cultuurweek tevens workshops bij 
ons. Het Huygens keek met 187 personen naar Black Memories van Aya en het Alkwin met 339 naar 
de voorstelling Cleopatra, ook van AYA. Het Metis montessori college bezocht met 167 leerlingen 
de voorstelling Age of Rage en Het HLW huurde de zaal twee keer in combinatie met de 
voorstelling En de winnaar is.. Van BonteHond met 187 leerlingen.  
 
Leerlijnen 
Vanuit De Krakeling is in het seizoen 16/17 een leerlijn ontwikkeld voor de Leonardo da Vinci 
school. Deze leerlijn is in de jaren hierna doorgezet. Elke leerling krijgt meerdere theaterlessen 
gegeven door een vakdocent van De Krakeling. Spelenderwijs werken de leerlingen in deze lessen 
aan verbeeldingskracht, fantasie, samenwerking, kijken en luisteren naar elkaar. Daarnaast leerden 
de kinderen zichzelf te presenteren voor de groep. De leerkrachten kregen door middel van een 
workshop een verdieping op hoe zij toneelspel meer in de klas kunnen inzetten. Ook bij het maken 
van afscheidsvoorstellingen worden steeds vaker Krakeling theaterdocenten ingezet. Speciaal voor 
De Buitenveldertse Montessorischool ontwikkelden we een nieuw concept voor hun 
afscheidsvoorstelling dat de komende jaren wordt doorgezet.    
 
2.3 Activiteiten en bezoekers 
 

JAARCIJFERS 2019 
  

    

AANTAL VOORSTELLINGEN/ACTIVITEITEN   BEZOEKERS 

241 voortellingen totaal aantal bezoekers vrije voorstellingen  (ex buurtgericht) 24.853 

- buurtgerichte activiteiten totaal aantal bezoekers buurtgerichte activiteiten - 

69 schoolvoorstellingen PO totaal aantal leerlingen Krakeling & School  10.012 

  publiek en school totaal aantal vrije bezoekers Krakeling & School 126 

27 besloten voorstellingen VO totaal aantal leerlingen educatieve inhuur 2.398 

337 Activiteiten  Totaal bezoekers 37.389 

38 commerciele verhuur totaal aantal bezoekers verhuur  4.890 

3 ingehuurde programmering totaal aantal bezoekers ing. Programmering 349 

378 Activiteiten incl verhuur Totaal bezoekers incl verhuur 42.628 

79 lessen VO totaal aantal leerlingen educatie VO 2.750 

993 lessen PO totaal aantal leerlingen PO (binnen schooltijd) 10.012 

80 lessen VO buiten schooltijd totaal leerlingen VO verdiepend 81 

141 lessen PO buiten schooltijd totaal aantal leerlingen PO verdiepend (buiten schooltijd) 901 

1671 Activiteiten incl verhuur en lessen Totaal bezoekers incl verhuur en deelnemers 56.372 
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Ten opzichte van 2018 is het totaal aantal bezoekers gedaald met 13% (56.372 in 2019 ten opzichte 
van 64.470 in 2018). Het aantal activiteiten is in 2019 is ook gedaald met 10%. Deze daling in zowel 
activiteiten als bezoekers komt met name doordat 2018 een bijzonder jaar was met programmering 
op 7 locaties in het Krakeling Festival. Daarnaast is er ook een daling in bezoekers van 
schoolvoorstellingen te zien. Deze is zoals bij het hoofdstuk educatie te verklaren door het feit dat 
de werving van scholen dit jaar moeizamer ging dan verwacht. Het lijkt erop dat het lerarentekort 
nu door begint te werken in dit soort activiteiten. Scholen hebben het moeilijk en kiezen er steeds 
vaker voor om te focussen op de reguliere lessen, dan dit soort ‘extra’s’. Het aantal lessen voor het 
voorgezet onderwijs en ook de deelnemers uit het voortgezet onderwijs is wel gestegen. Hier 
besteden we sinds 2019 meer aandacht aan dan voorheen. De bezettingsgraad bij de 
vrijevoorstellingen is in 2019 82%, gelijk aan 2017 en hoger dan 2018. 
 
Deze verdeling van onze (geregistreerde) bezoekers binnen Amsterdam bij vrije voorstellingen is 
grotendeels gelijk aan het jaar hiervoor. Wel is te zien dat het aantal bezoekers uit nieuw-west en 
zuidoost weer iets gedaald is. Duidelijk is dat de extra inspanningen in 2018 nodig zijn om deze 
bezoekers te bereiken. 

 
2.4 Marketing en publiciteit 
 
Algemeen 
De afdeling marketing heeft in 2019 de focus gelegd op het bereiken van diverse doelgroepen, het 
creëren van totaalbeleving bij De Krakeling en ingezet op een betere positionering als het 
jeugdtheater van Nederland. Er is geïnvesteerd in de professionalisering van de afdeling; door het 
innovatiever inzetten van communicatiemiddelen; een bredere samenwerken met afdelingen 
programmering en educatie en extra aandacht op service- en klantgerichtheid. We zijn gestart met 
het betrekken van (media)partners voor inzet van de (online) marketing met als doel het opbouwen 
van het Krakeling publiek in groot Amsterdam. 
 
De samenwerkingen met diverse (maatschappelijke)partners is een manier om publiek te 
genereren dat niet of nauwelijks met theater in aanraking komen. We zijn daarom joint promotions 
aangegaan met de Voorlees Express, Stadspas, Iam Expat, Muziekcentrum Aslan, de Voedselbank 
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en weekendscholen in Amsterdam, interessante partners in de verbinding met andere doelgroepen. 
Door de diversiteit aan partners middels het onderwijs als in de vrije publiekssector hebben wij 
gezorgd voor een constante doorstroom van nieuw publiek. Ook het publiek werd betrokken en 
heeft gedurende de kerstperiode een bedrag kunnen doneren via een gekoppelde actie: Koop een 
kaartje > Geef een kaartje. Dankzij de betrokkenheid van het publiek en de goede samenwerking 
met diverse organisaties heeft dit project succesvol gerealiseerd kunnen worden. Dit soort 
initiatieven zullen elk jaar geïnitieerd worden. 
 
We hebben de communicatie op losse voorstelling minder prioriteit gegeven maar extra ingezet op 
de communicatie op festivals als Het Pop Arts Festival, het nieuwe DenkStation,het jaarlijkse 
Theater Festival Jong, maar ook diversiteit- / educatieprojecten en maatschappelijke projecten via 
Stadspas (Sint event). Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de Needs, Pains, Goals, Oplossing, 
Persoon Demografie en Lifestyle van onze huidige maar ook potentiele bezoeker. Hiermee 
verzamelde wij een uitgebalanceerde set aan persona’s, een representatieve doelgroepenanalyse 
voor alle bezoekers van De Krakeling.  
 
Samenwerking met het onderwijs 
Het onderwijs weet De Krakeling al jaren goed te vinden. Een nauwe samenwerking tussen de 
programmering, educatie en marketing heeft ervoor gezorgd dat ons aanbod en de communicatie 
goed aansluiten bij de scholen. Voor het voortgezet onderwijs waren wij dit jaar meer in contact 
door hen beter te informeren over de (educatie)projecten van De Krakeling. Creatief bureau 
Autobann heeft voor de educatie (corporate) nieuwsbrieven ontwikkeld speciaal voor PO en VO. 
Ook een last minute actiemail waarmee de scholen snel kunnen informeren, kreeg een duidelijke 
vormgeving. Met deze nieuwe uitstraling inspireren wij de scholen eb zetten een duidelijk merk 
neer. De afdeling marketing is verantwoordelijk geworden voor de verwerking en planning van de 
educatienieuwsbrieven.  
 
Corporate Branding 
De samenwerking met partner Bravoure, een bureau gespecialiseerd in online branding, 
strategieën en identiteit heeft onze merkpositie sterk doen verbeteren. Een goed functionerende 
website en strategische inzet van online marketingmogelijkheden was het grote speerpunt. De 
website is daarom ook in 2019 verder ontwikkeld, door bijvoorbeeld het inlogproces te 
versimpelen, versterking van de visuele content, een betere vindbaarheid van de afdelingen, en 
ook een nieuwe webshop is in Active Tickets is geïntegreerd. De website is het communicatie-
middel waar alles samenkomt; de plek waar de customer journey begint, en waar de bezoeker blijft 
terugkomen. Cijfers laten zien dat de website van De Krakeling steeds meer traffic gegenereerd, de 
online kaartverkoop stijgt en we trekken op social media steeds meer volgers. In de toekomst 
blijven wij samenwerken met Bravoure om onze onlinemiddelen te optimaliseren en nieuwe 
strategieën (storytelling en content marketing) te ontwikkelen. Naast het commitment met 
Bravoure hebben wij dit jaar gewerkt met startende / jonge talenten die ons op een creatieve 
manier hebben bijgestaan in visual content. De corporate online nieuwsbrief van bureau Autobahn 
is hierin een goed voorbeeld. 
 
Online en offline marketing  
Het afgelopen theaterseizoen heeft de afdeling marketing meer de focus gelegd op online 
marketing. Inzet van online activiteiten is eenvoudig, voordelig en bovendien meetbaar. De 
mogelijkheden van online marketing voor onze kaartverkoop, klantenbinding, klantloyaliteit, merk-
beleving en het bereiken van (nieuw) publiek waren divers en creëerden een groot bereik.  
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Social media 
De online marketeer heeft dit jaar met nieuwe en creative content De Krakeling op de kaart gezet. 
Hiermee is onze merkpositie sterk verbeterd. Het gebruik van videotrailers, digitale frames op 
voorstellingen/vakanties, festival programma’s en de inzet van storytelling via videotrailers waren 
pijlers waarmee we onze identiteit hebben benadrukt. Het liet zien wie wij als organisatie zijn met 
als doel de bezoekers te enthousiasmeren. Centraal stond het woord ‘verbeelding’ want wij zijn de 
plek waar de verbeelding voor kinderen begint.  
Op onze kanalen visualiseerde wij wat er zo leuk is aan ons en heel belangrijk ‘wie is Theater De 
Krakeling’. De inzet op onze identiteit deden wij o.a. door de categorie ‘wat theater met je doet’, 
vlogs van stagiaires met een kijkje achter schermen, de theaterdocenten namen ons mee in het 
onderwijs en de kinderraad bracht via Facebook en Instagram geregeld verslag uit.  
 
Online samenwerkingen 
Met theatergroepen en maatschappelijke partners werkten we op basis van cross-promotion opdat 
we elkaar likes konden delen en ons bereik te vergroten door middel van gerichte (betaalde) 
campagnes; via retargeting bereikten we zowel ons kernpubliek als potentiële nieuwe bezoekers op 
onze kanalen. Met influencers o.a. Rijk Hofman, Famke Louise, Eva Cleven maar ook leerlingen van 
HBO’s / ROC’s zorgden wij ervoor dat wij via socials  publiciteit kregen. Wij gaven deze influencers 
een plek in ons theater met als tegenprestatie aandacht en zichtbaarheid. In de komende jaren 
gaan wij de content op de social media verder uitwerken en maken wij nieuwe formats op o.a. ons 
You Tube kanaal. 
 
Data-anlyses 
Het afgelopen jaar is er toegewerkt naar een meer data gedreven werken doormiddel van Growth 
Hacking, een proces gericht op klantgroei doormiddel van experimenten op basis van data, 
klantgedrag en best practices.Het gebruik van SEO, Google Analytics en Adwords op onze website 
heeft geresulteerd in een gedetailleerd inzicht in de beleving van communicatiemiddelen in de 
verschillende fasen van de customer journey. Bureau Lommer is hierin onze partner. 
 
Ook in 2019 brachten wij een deel van het programma via print uit, o.a. een twee-maandelijkse 
folder en posters. De combinatie van print en online zorgt er nog altijd voor dat de content wordt 
versterkt. Dit jaar werd door de marketing de vormgeving van de print en online middelen voor een 
groot deel zelf gedaan, met het voordeel dat we minder budget kwijt waren aan ontwerpbureaus. 
Hierdoor konden wij niet alleen sneller werken maar ook het budget anders besteden door ons 
bijvoorbeeld meer te richten op de zichtbaarheid via online en offline advertenties. 
 
Media 
In 2019 hebben wij onze samenwerking met media verder versterkt. We werkten samen met Het 
Parool, NRC, De Volkskrant, het Jeugdjournaal, Nardinck Media, Amsterdam Marketing, Uitkrant 
Haarlem, Gezins- Uitagenda Amsterdammertjes, Wegmetdekids.nl, Kidsproof, Kids to Go, Zapp, 
AT5, FunX, Persmedia group. Zowel via free publicity als ook betaalde advertenties is het ons 
gelukt veel aandacht voor Theater De Krakeling te krijgen in de landelijke persvakbladen en online 
platforms. Door een goede intensieve samenwerking met de pers, ook op wijkniveau, was er 
doorlopend aandacht voor Theater De Krakeling . Het doel is constant top of mind te blijven.  
 
Storytelling 
De verfijning in communicatie zat in de storytelling van De Krakeling; het verhaal waarmee wij onze 
bezoekers aan ons aanbod verbonden maar ook te gebruiken voor het werven van sponsors en 
fondsen. Wij zijn er 100% voor de jeugd en onze voorstellingen maakt de wereld van kinderen 
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groter! Een boodschap die wij als Krakeling continue in alle interne en externe communicatie 
doorvoerden, als onderdeel van de corporate branding en de customer experience. 
 
Customer Experience 
De Krakeling is al jaren een plek waar de bezoekers zich thuisvoelen maar om dit te verbeteren en 
ook vast te houden hebben wij de afgelopen jaar wederom gewerkt aan de customer experience. 
De marketing heeft hieraan bijgedragen door nieuwe ideeen te ontwikkelen en te communiceren. 
De introductie van de ‘Krakeling Theatertijger’ heeft ervoor gezorgd dat het publiek op een speelse 
manier heeft kennisgemaakt met de theater(codes), en het publiek meegenomen in een optimale 
theaterbeleving. Ook het sturen van professionele nieuwsbrieven en gerichte servicemails naar de 
bezoekers heeft hieraan bijgedragen. 
 
Marketing & Sales afdeling 2.0. 
In 2019 hebben we ons verdiept in het maken van een innovatie marketingafdeling waarbij 
medewerkers in hun eigen kracht komen te staan, en die een fundamentele bijdrage leveren in de 
kwaliteit en succes van het theater. Inzet succesformule op innovatie, transparantie, ambitie, 
openheid en deskundigheid (Unique Selling Points).  
Dit heeft geconcludeerd in een herontwerp van de afdeling met meer controle en korte lijnen met 
als gevolg een betere en directere samenwerking. Het streven is meer wendbaarder te worden 
door de efficiëntie te verhogen, communicatie en ondersteunende processen, de consistentie en 
onderzoek van data en daarmee de kwaliteit van informatievoorziening. Dit vraagt om meer 
snelheid van werken, inspraak, een flexibele werkhouding en een intensievere samenwerking van 
de medewerkers. Richting het nieuwe kunstenplan zullen wij de financiele haalbaarheid deze 
nieuwe afdeling verder onderzoeken. 
 
Vrijkaartenbeleid 
Vrijkaartenregeling: 
- per standaardcontract heeft het bezoekende gezelschap recht op 4 vrijkaarten 
- vrij toegang tot voorstelling hebben persvertegenwoordigers, leden van de VSCD jury, relaties van 
theaters in Amsterdam (allen diegenen waarmee De Krakeling een vrijkaartenregeling heeft), 
personeel van De Krakeling dat uit hoofde van hun functie aanwezig is.  
- Bij het vieren van een verjaardagsfeestje in De Krakeling ontvangt het jarige kind één vrijkaart als 
verjaardagscadeautje. 
- Personeel en hun gezinsleden hebben recht op een vrijkaart indien de voorstelling niet is 
uitverkocht. 
- Bezoekers via de voorleesexpres krijgen een vrijkaart. 
In 2019 zijn er 1368 vrijkaarten uitgegeven, daarnaast 282 voor Krakeling personeelsleden. 
 

2.5 Ondernemerschap 
 
Crowdfunding nieuwe entree 
Het bedrag dat in 2018 is opgehaald voor de verbouwing van de entree aan de Nieuwe 
Paseerdersstraat hebben we ook in 2019 niet kunnen gebruiken voor deze verbouwing. Over de 
status van het pand en de komende verbouwingen onder het kopje toekomst meer informatie. In 
2019 is het opgehaalde bedrag voor de crowdfunding ondergebracht in een reservering. De 
donateurs zijn op de hoogte van de situatie. Begin 2020 zullen deze donateurs gevraagd worden 
om hun bijdrage over te zetten in een ongeoormerkte donatie aan de Stichting Vrienden van het 
Jeugdtheater. 
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Publieksinkomsten 
De publieksinkomsten zijn in 2019 hoger dan begroot en ook hoger dan gerealiseerd in 2018, 
ondanks de lagere bezoekersaantallen. Van elk kaartje gaat de horecatoeslag van €1,50 naar de 
horecaopbrengsten, waardoor de bezoekers recht hebben op een drankje na afloop van de 
voorstelling.  
 
Verhuur 
In het pand van De Krakeling hebben in 2019 378 activiteiten plaats gevonden waarvan 41 
verhuringen. 3 daarvan zijn aan te merken als ingehuurde programmering, zoals bijvoorbeeld 
voorstellingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost waar De Krakeling wel de kaartverkoop op zich 
nam, maar het risico geheel bij de huurder lag. Er is verhuurd in 2019 aan 33 verschillende partijen 
voor totaal 50 dagen. Het aantal dagen dat er verhuurd is lager dan in 2018 (minus 20 dagen). De 
verhuur opbrengsten zijn ook lager dan verwacht in 2019.  Dit verschil kan verklaard worden door 
het feit dat het pand steeds meer gebreken gaat vertonen. De balustrade zit bijvoorbeeld 
vastgeketend middels een stalen constructie aan de wand daarachter. Kortom het pand is in deze 
staat minder aantrekkelijk voorverhuringen en met name voor de commerciële verhuringen. 
 
Fondsen en coproducties 
De Krakeling vraagt voor bijzondere programmering, educatietrajecten en festivals subsidie aan bij 
(particuliere) fondsen soms via een van de coproducenten waardoor De Krakeling een 
coproductiebijdrage van deze partner ontvangt. De Krakeling ontvangt voor de jaren 2018 en 2019 
een programmeringssubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Deze subsidie bedraagt totaal 
€75.000,- daarvan is €37.500,- bestemd voor 2019. 
 
Daarnaast heeft De Krakeling voor de volgende projecten aanvullende subsidies aangevraagd:  

- TF Jong de jeugdeditie van het Nederlands Theater Festival werd ondersteund door het AFK 
middels een bijdrage aan het Nederlands Theaterfestival. Doormiddel van een 
coproductiebijdrage zijn de kosten van De Krakeling gedekt. 

- - Pop Arts 2018: in april vond het Pop Arts Festival opnieuw plaats, georganiseerd door 
Stichting Pop Arts in De Krakeling, Theater Bellevue en De Brakke Grond. Ook hier zijn de 
kosten voor dit festival aan de stichting Pop arts gefactureerd. De Krakeling heeft haar 
kosten door kunnen facturen aan Pop Arts, maar heeft dit jaar ook een coproductiebijdrage 
moeten betalen aan Pop Arts.  

- En Actie. Het wereld natuurfonds heeft een bijdrage van € 10.000,-gedaan voor het 
ontwikkelen van het En Actie programma op basisscholen.  

- Martin Luther King. Voor het vervolg, de tourneeperiode, van Martin Luther King heeft 
Fonds 21 een bijdrage van € 20.000,- gedaan. 

 
Externe contacten en expertisecentrum 
De Krakeling positioneert zich als voortrekker op stedelijk niveau op het gebied van educatie en 
diversiteit/inclusiviteit. Vanuit zijn positie als covoorzitter van het Overleg Amsterdamse Theaters 
en als lid van het dagelijks bestuur van het directieoverleg Amsterdamse Culturele Instellingen 
(ACI) is directeur Kees Blijleven actief op deze beleidsterreinen. Namens de gehele Amsterdamse 
culturele sector organiseerde hij een tweede conferentie over diversiteit binnen het 
Theaterfestival, waarbij praktijk voorbeelden centraal stonden, zowel best practices als 
mislukkingen. Ook is de werkgroep educatie, waar de directeur voorzitter van is, vanuit het ACI 
actief en fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente op beleidsmatig niveau.  
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Donaties en sponsoring 
In 2019 zijn er 700 donaties gedaan voor een bedrag van  €3684,-  Het aantal donaties en het totaal 
bedrag dat gedoneerd wordt groeit elk jaar. De sponsordoelstellingen zijn in 2019 helaas nog niet 
gehaald. Hert conservatoriumhotel sponsort ons voor een bedrag van 1978,- per jaar. Er is een plan 
opgesteld om meer van dit soort relatief kleine sponsors aan ons te verbinden. Helaas heeft dit in 
2019 nog weinig vruchten afgeworpen. In 2020 wordt hier een medewerker voor aangenomen.  
 
2.6 Organisatie en personeel 
 
Sinds oktober 2017 is de CAO van Nederlandse Podia van kracht. Dit is het eerste jaar dat de 
stichting werkt met een zakelijk directeur-bestuurder en een artistiek directeur-bestuurder.  
Sinds 2015 werd de directeur ondersteund door een zakelijk manager. Onder andere door de 
uitbreiding van het aantal activiteiten, festivals en door toenemende wet- en regelgeving op 
velerlei gebied werd het takenpakket van de directie zwaarder. De beheerskant van De Krakeling 
had meer aandacht nodig. De aanstelling van de zakelijk manager in de persoon van Marleen 
Lamers heeft goed uitgepakt. Als gevolg daarvan is een organische ontwikkeling op gang gekomen 
waarin de functie van Marleen Lamers als zakelijk manager geleidelijk in belang toenam. 
Gedurende het jaar is daarom op initiatief van de Raad van Toezicht onderzoek gedaan naar de 
directiestructuur van de stichting. Het onderzoek werd uitgevoerd door Amstelstad Accountants. 
Conclusie van het onderzoek was dat het wenselijk zou zijn om een tweekoppige directie aan te 
stellen, bestaande uit een artistiek directeur en een zakelijk directeur. Per 1 januari 2019 is deze 
structuur in werking getreden. Artistiek directeur werd per die datum Kees Blijleven, de voormalig 
algemeen directeur; de voormalig zakelijk manager Marleen Lamers werd per 1 januari 2019 
zakelijk directeur. Zij vormen samen het bestuur van de stichting. Op die manier krijgen zowel de 
inhoudelijke als de zakelijke uitdagingen voldoende aandacht op het juiste niveau en kan De 
Krakeling zich ook de komende jaren volop blijven ontwikkelen.  
 
2.7 Toekomst 
 
Situatie huidige pand  
Het rijksmonument uit 1887 aan de Nieuwe Passeerdersstraat 1, waar De Krakeling sinds 1978 in 
gevestigd is, verzakt. De twee hogere gedeeltes aan weerszijden van het pand (aan de Marnixstraat 
en Leidsekade) zakken naar buiten en trekken daardoor het lagere gedeelte waarin De Krakeling 
gevestigd is letterlijk uit elkaar. Op dit moment ondervinden wij daar al grote hinder van. Om een 
paar voorbeelden te geven: de vloer van de theaterzaal verzakt naar een hoek toe  waardoor 
decorstukken niet meer optimaal kunnen staan,  en de balustrade in de foyer zit voor de veiligheid 
vastgeketend aan de muur. Eigenaar All Monuments BV (onderdeel van All Capital Holding) heeft 
een herfunderingsplan klaarliggen, kosten ongeveer € 2 miljoen, goedgekeurd door 
Monumentenzorg. Dit zal betekenen dat wij minstens een seizoen lang onze activiteiten op een 
andere locatie moeten uitvoeren.  
  
Eigenaar All Monuments heeft weinig kennis van onze activiteiten en vindt het zoeken van een 
vervangende locatie die aan onze eisen voldoet een “zeer lastige opgave”. Wij zijn in overleg met 
de eigenaar en de Gemeente Amsterdam zelf op zoek gegaan naar een vervangende ruimte voor 
minstens één theaterseizoen.   
  
Wat de situatie nog zorgelijker maakt is het feit dat het huurcontract van ons pand per 1 januari 
2022 afloopt. We hebben een indicatie gekregen van de huurprijs per m2 indien het huurcontract 
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verlengd zal worden. Dit zal vanaf 2022 €235,- excl. btw en excl. servicekosten per m2 worden, 
meer dan €85,- hoger dan de huidige huurprijs per m2.   
  
Los van deze funderingsproblemen beginnen wij steeds meer te merken dat het huidige pand ons 
beperkt in onze ambities.  De zaal is te klein voor de voorstellingen van nu, steeds vaker kunnen we 
voorstellingen niet programmeren door praktische beperkingen. Ook bereiken we jaarlijks door 
heel efficiënt te programmeren steeds iets meer kinderen en jongeren, maar daar is op onze 
huidige locatie de rek uit. Het bereik dat we nu hebben doet nog geen recht aan onze ambitie om 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de stad kennis te laten maken met theater en het aantal 
kinderen in de stad blijft de komende jaren alleen maar groeien.   
Daarnaast bereiken wij meer dan 10.000 basisschoolleerlingen waarvan een groot gedeelte met de 
(cultuur)bus naar de voorstelling komt. Deze (cultuur)bussen mogen vanwege het touringcarbeleid 
van de Gemeente Amsterdam niet meer bij ons voor de deur halteren. Dit zorgt voor een 
onwenselijke en onveilige situatie, waardoor scholen in toenemende mate afzien van het boeken 
van voorstellingen.   
 
Toekomstige huisvesting 
Deze situatie grijpen wij aan om onze toekomst te bepalen. Door de toekomst duidelijk voor ons te 
zien kunnen we  vandaag de beste keuzes maken.   
  
Wij zien een nieuw jeugdtheater voor ons. Hét jeugdtheater van Nederland. Een pand met 
minstens 2 theaterzalen (350 en 150 zitplaatsen), repetitie- en workshopruimtes, kantoorruimtes 
voor zowel  
De Krakeling als het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap De Toneelmakerij  
en nog 1 à 2 andere jeugdtheater en/of -dansgezelschappen uit Amsterdam.  
Met werkplekken voor creatieven die met of voor kinderen werken, vergader- en  
inspiratieruimtes en het kindercafé voor gezinnen in Amsterdam. De plek waar Amsterdamse 
gezinnen elk moment van de dag terecht kunnen, voor een kopje koffie of een voorstelling, maar 
waar je altijd geïnspireerd en uitgedaagd wordt. Waar nog steeds geen kant en klare glijbaan staat, 
maar waar het jonge publiek kan ontdekken, spelen, leren, ontmoeten en dromen.  
  
Dit ultieme nieuwe jeugdtheater overstijgt de plannen voor 2021-2024. Met deze toekomst voor 
ogen hebben wij de afgelopen jaren gezocht naar een oplossing voor de tussentijd. Deze hebben 
we gevonden in het Westergas Theater. Dit theater voldoet technisch en qua afmetingen volledig 
aan onze wensen. Hier kunnen we die voorstellingen tonen die we nu niet kwijt kunnen. Hier 
kunnen we de leerlingen weer veilig uit de bus laten stappen. Hier kunnen we de eerste stap zetten 
naar het kindercafé van Amsterdam. Hier werken wij zelf in een inspirerende omgeving. Hier 
kunnen bezoekers ook in de zomermaanden een voorstelling in de zaal of in het park bezoeken. 
Hier kunnen wij de eerste stappen zetten om meer publiek te bereiken.   
 
Tot de coronacrisis uitbrak in maart 2020 stond deze al dan niet tijdelijke verhuizing op de planning 
voor juli 2021. Nu al onze activiteiten stillagen in het voorjaar van 2020 zijn wij met onze huidige 
verhuurder en Westergas in gesprek gegaan over een eerdere verhuizing op aanvraag van onze 
huidige verhuurder All Monuments. Op het moment van schrijven is deze vervroegde verhuizing 
voor 98% rond en ziet het er naar uit dat De Krakeling al vanaf 1 juli 2020 in het WestergasTheater 
zal huisvesten voor lange termijn. Een spannende stap, een onontkomelijke stap, maar wel een 
stap waar we volledig in geloven! 
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Corona 
De impact van het coronavirus op de theatersector is groot. Hoewel dit naar verwachting een 
significante impact zal hebben op de financiële prestaties in 2020, kunnen wij vanwege de 
onzekerheid over de omvang, duur en mogelijke noodfondsen, de impact op dit moment nog niet 
kwantificeren. We hebben ervoor gekozen om in de periode maart-mei de oproepkrachten nog wel 
door te betalen, ervan uitgaande dat dit gecompenseerd wordt door de NOW-regeling die 
aangevraagd is. Ook is de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) 
aangevraagd en verwachten we een eenmalige compensatie van €4000,-. Alle activiteiten zijn 
geannuleerd tot half juni. We hoeven op dit moment geen theaterdocenten in te huren voor deze 
periode aangezien de lessen ook niet door kunnen gaan, dit levert een kostenbesparing op. De 
schoolvoorstellingen zijn zelfs tot half juni geannuleerd, aangezien scholen nog geen uitstapjes 
gaan maken. In juni verwachten we met inachtneming van de maatregelen vanuit de overheid 1 
weekend afscheidsvoorstellingen te geven in ons huidige pand (voor 30 personen). Daarna gaan we 
ons richten op hoe het najaar eruit gaat zien. Veel voorstellingen kunnen vanwege de maatregelen 
en financiële gevolgen niet doorgaan. We zullen ons gehele seizoen opnieuw moeten gaan 
inrichten. Deze corona crisis in 2020 heeft voor De Krakeling ook positieve gevolgen. Onze 
versnelde verhuizing is daar een goed voorbeeld van, daarnaast zien wij ook het opnieuw kijken 
naar de bedrijfsonderdelen en manieren van werken opnieuw tegen het licht houden als een 
positief gevolg. Toch onderstrepen wij hier de risico’s van deze crisis voor onze bedrijfsvoering.  
 
Mei 2020 
 
Het bestuur 
C.L. Blijleven 
M.N. Lamers 
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3.1 TOELICHTING DOOR DE DIRECTIE

3.1.1 Subsidiëring

3.1.2. Resultaat boekjaar 2019

Het positieve resultaat over boekjaar 2019 bedraagt: € 56.299

De totale baten en lasten zijn in vergelijking met de begroting als volgt samen te vatten:

Realisatie Begroting Afwijking
2019 2019 begroting

€ € €

Beheerlasten 436.863 437.583 -720
Activiteitenlasten 1.218.506 1.258.956 -40.450

1.655.369 1.696.539 -41.170
Baten: opbrengsten en subsidies 1.711.669 1.712.036 -367
Positief resultaat 56.299 15.496 40.802

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 41.170 Lager. Dit is veroorzaakt door:
         

Verhoging van de lasten door:
Beheerlasten personeel € 1.613
Activiteitenlasten Personeel: personele lasten algemeen 20.919
Activiteitenlasten Materieel: Programmeringkosten 4.908

27.439
Lager: 
Beheerlasten materieel: Algemene kosten € 2.333
Activiteitenlasten Personeel: Personele lasten artiesten en educatie 53.796
Activiteitenlasten Materieel: Inkopen horeca foyer De Krakeling 2.701
Activiteitenlasten Materieel: Publiciteitskosten 9.780

68.609

€ -41.170

€ 367 lager. Deze afwijking is als volgt te specificeren:

Hoger:
Recette inkomsten 6.600
Horeca 13.171
Coproductiebijdrage en doorberekende kosten 2.448
Krakeling Merchandize (nieuw) 12
Overige subsidies/bijdragen 8.000

30.231
Lager:
Sponsoring € 12.447
Educatieve verhuur en scholenproject basisscholen 11.717
Opbrengsten uit verhuur gebouw 6.434

30.598
€ -367

De Stichting Jeugdtheater Amsterdam ontvangt in het kader van het Kunstenplan structurele subsidie van het AFK (Amsterdams Fonds 
voor de Kunst) voor de periode 2017-2020. 

In vergelijking met de begroting zijn de baten in 2019

Marleen Lamers
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Toelichting resultaten directie

Amsterdam, maart 2020
Kees Blijleven - Artistiek directeur - bestuurder
Marleen Lamers - Zakelijk directeur - bestuurder

3.1.3 Toelichting uitgaven in het kader van het meerjarenonderhoudsplan
Volgens de MOP moet de stichting per jaar €59.178,- uitgeven. In 2019 is er echter €35.584,- uitgeven. Het verschil hiertussen van €23.594,- is toegevoegd 
aan de onderhoudsvoorziening die in 2017 is opgesteld. De MOP zou in 2018 herzien moeten worden, gezien het feit dat er in 2018 ernstige verzakkingen 
zijn geconstateerd en we op dit moment de (al dan niet) tijdelijke verhuisplannen aan het maken zijn is de herziening van de MOP uitgesteld.
3.1.4  Extra (project) subsidies, coproducties en ondernemerschap
- TF Jong: de jeugdeditie van het Nederlands Theater Festival werd ondersteund door het AFK middels een bijdrage aan het Nederlands Theaterfestival. 
Doormiddel van een coproductiebijdrage zijn de kosten van De Krakeling gedekt.
- Pop Arts 2018: in april vond het Pop Arts Festival opnieuw plaats, georganiseerd door Stichting Pop Arts in De Krakeling, Theater Bellevue en De Brakke 
Grond. Ook hier zijn de kosten voor dit festival aan de stichting Pop arts gefactureerd. De Krakeling heeft haar kosten door kunnen facturen aan Pop Arts, 
maar heeft dit jaar ook een coproductiebijdrage moeten betalen aan Pop Arts.  -                                                                                                    En 
Actie. Het wereld natuurfonds heeft een bijdrage van € 10.000,-gedaan voor het ontwikkelen van het En Actie programma op basisscholen. 
- Martin Luther King: Voor het vervolg van de tourneeperiode van Martin Luther King is een aanvraag door Fonds 21 gehonoreerd. De Krakeling heeft de 
afrekening verzorgd met alle drie de partijen.
- Programmering: voor de programmering van De Krakeling ontvangt de stichting een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten van €37.500,- in 2019.
3.1.5 Organisatie
Per 1 oktober 2017 volgt de stichting de CAO van de Nederlandse Podia.
3.1.6 Verbouwing entree
In 2018 is er een crowdfundingsactie via voordekunst.nl georganiseerd om de gewenste verbouwing van de entree te realiseren. Voor deze verbouwing is 
via voordekunst en via de Rabobank totaal €27.899,- opgehaald. Vanwege de geconstateerde verzakkingen is het niet aannemelijk dat de verbouwing 
gerealiseerd zal gaan worden. Het totaal bedrag is in 2019 opgenomen in een reservering. In 2020 wordt er aan alle donateurs toestemming gevraagd om 
hun donatie om te zetten in een donatie aan de steunstichting van De Krakeling: Stichting Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam.
3.1.7 Hogere lasten
De personele lasten zijn hoger dan begroot door dat de stichting meer reiskosten heeft vergoed en een investering heeft gedaan in opleidingen en 
coaching van het personeel.
Programmeringskosten zijn hoger door meer bezoek aan voorstellingen en festivals (inter)nationaal.
3.1.8 Lagere Lasten
De lagere activiteitenlasten artiesten en educatie zijn het gevolg van een nog niet optimaal in te zetten VO educatietraject. Met name vanwege praktische 
redenen schrijft het voortgezet onderwijs zich nog niet voldoende in voor dit traject. We zijn dit traject aan het herzien.
De publiciteitskosten zijn lager dan verwacht, vanwege het feit dat we gestopt zijn met het maken van brochures en/of magazines.  
3.1.9 Hogere baten
De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot. Zowel de recette opbrengsten als de horeca opbrengsten zijn omhoog gegaan. De recette opbrengsten zijn 
hoger door een hogere gemiddelde prijs per bezoeker.
Daarnaast zijn de doorberekende kosten en coproductiebijdragen hoger dan begroot. Zoals hierboven genoemd onder 3.1.4 heeft De Krakeling meerdere 
projecten gecoproduceerd en via haar partners bijdragen hiervoor ontvangen. 
3.1.10 Lagere baten
De sponsorinkomsten zijn lager dan begroot. Vanwege een langdurig zieke medewerker is het plan om sponsors te werven helaas langer dan gewild blijven 
liggen. Vanaf eind 2019 is dit weer opgepakt door een vervanger. 
De opbrengsten voor educatieve projecten ligt lager dan begroot. Het VO traject dat ontwikkeld zou worden, blijkt toch lastiger aan te sluiten bij het 
onderwijs dan verwacht. In overleg met scholen zijn we dit plan aan het herzien. Hierdoor hebben we minder uitgegeven aan VO educatie dan begroot 
zoals hierboven beschreven, maar ook minder inkomsten geworden.  
De verhuuropbrengsten zijn ook voor het eerst sinds een aantal jaar gedaald. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de staat van het gebouw. We 
beginnen de gebreken te merken in uiterlijk en in de bruikbaarheid. 
3.1.11 Egalisatiereserve
In de meerjarenbegroting waarop de subsidie is bepaald is rekening gehouden met een egalisatiereserve om de resultaten over 4 jaar te egaliseren. In 
2017 was dit bedrag volgens begroting €60.527.-. In 2019 is hier volgens oorspronkelijke meerjarenbegroting €4380,- van opgenomen. 
3.1.12 Reserveringen en bestemmingsfondsen
In 2019 is er € 4408,- aan opleidingskosten betaald uit het bestemmingsfonds opleidingen. Ook is er na resultaat € 10.000,- toegevoegd aan dit fonds. Deze 
toevoeging aan dit fonds vindt de stichting van belang gezien de komende verhuizing en toekomstplannen van de organisatie.
3.1.12 Verdeling resultaat
Het positieve resultaat (na deze mutaties in egalisatiereserve en fonds opleidingen) van €55.088,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Gezien het 
feit dat De Krakeling binnenkort zal moeten verhuizen acht de stichting het noodzakelijk om het eigen vermogen te verhogen. Op dit moment is nog niet 
bekend wanneer de verhuizing precies plaats zal vinden en hoeveel de stichting hierin zal moeten investeren, vandaar dat het bedrag is toegevoegd aan 
de algemene reserve in plaats van aan een voorziening.
3.1.13 Toekomstige ontwikkelingen
In 2018 zijn bij de aanbesteding van een nieuwe entree een aantal gebreken aan het pand geconstateerd. Uit het daar op volgend onderzoek kwamen 
ernstige verzakkingen aan het licht. Op dit moment is duidelijk dat De Krakeling haar activiteiten tenminste 1 jaar op een andere plek zal moeten uitvoeren. 
Op dit moment is de stichting in gesprek met de eigenaar van het pand All Monuments BV over de planning van de werkzaamheden en met een 
alternatieve locatie voor tenminste 1 jaar. In het bestuur verslag staat deze situatie uitgebreid beschreven.  

Marleen Lamers
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3.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018
€ €

Vaste Activa
I Materiële vaste activa 37.390 19.011

Vlottende Activa
I Voorraden 3.418 3.147
II Vorderingen 105.503 244.744
III Liquide middelen 507.196 363.233

Totaal Vlottende Activa 616.117 611.124

TOTAAL ACTIVA 653.507 630.135

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018
€ €

Eigen vermogen
I Algemene reserve 177.484 122.397
II Egalisatiereserve 49.919 54.299
V Bestemmingsfonds opleidingen 20.835 15.243
VI Bestemmingsreserve Crowdfunding Entree 27.899 0

Totaal Eigen Vermogen 276.137 191.939

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 131.842 108.248

Kortlopende schulden

Crediteuren 38.640 118.186
Belastingen en premies sociale verzekering 29.283 23.380
Vooruitontvangen bedragen 32.113 55.150
Overige schulden en overlopende passiva 145.492 133.232

Totaal kortlopende schulden 245.528 329.948

TOTAAL PASSIVA 653.507 630.135

current ratio                           2,51                          1,85 
solvabiliteit                           0,42                          0,30 

De current ratio betreft de verhouding tussen de vlottende activa en kortlopende schulden.
De solvabiliteit betreft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

Marleen Lamers
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3.3 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

€ € €
BATEN
Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 336.770 317.000 334.089
Sponsorinkomsten 5.352 17.800 9.220
Overige inkomsten 86.510 98.227 94.932

Indirecte opbrengsten 66.027 70.000 102.091

Totaal opbrengsten 494.659 503.027 540.331
 

Subsidie AFK c.q. Gemeente Amsterdam 1.149.509 1.149.509 1.118.200
Overige subsidies/bijdragen

Structureel FPK 37.500 37.500 37.500
Incidenteel diversen 30.000 22.000 170.427

Bijdragen uit private middelen 0 0 0
Totaal Subsidies/Bijdragen 1.217.010 1.209.009 1.326.127

TOTAAL BATEN 1.711.669 1.712.036 1.866.458

LASTEN    

Beheerlasten personeel 128.196 126.583 127.341
Beheerlasten materieel 308.667 311.000 326.292
Totale beheerlasten 436.863 437.583 453.633

Activiteitenlasten personeel 1.127.579 1.160.456 1.306.074
Activiteitenlasten materieel 90.926 98.500 105.952
Totale activiteitenlasten 1.218.506 1.258.956 1.412.026

TOTAAL LASTEN 1.655.369 1.696.539 1.865.659

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 56.299 15.497 799

Rentebaten 0 0 0
Baten voorgaande jaren
EXPLOITATIERESULTAAT 56.299 15.497 799

 - mutatie bestemmingsreserve 40-jarig jubileum festival 50.000
 - mutatie bestemmingsreserve vernieuwing huisstijl 15.000
 - mutatie egalisatiereserve 4.380 6.228
- toevoeging aan bestemmingsfonds opleidingen -5.592 -10.000

TOEVOEGING AAN ALGEMENE RESERVE 55.088 62.027

Realisatie
2018

BegrotingRealisatie
20192019
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3.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.4.1 Activiteiten

Het doel van de Stichting is:

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 
1.       jeugd de gelegenheid te geven met een gevarieerd theateraanbod in aanraking te komen op diverse plaatsen

plaatsen in de stad
2.        een jong publiek, zowel binnen- als buitenschools de gelegenheid te geven verschillende theatervormen te

beleven en eventueel zelf te beoefenen en
3.        de kwaliteit van het jeugdtheater te stimuleren door:
         - het aanbod kritisch te volgen
         - een frequente afname te garanderen
         - een gedifferentieerd publiek te organiseren
         - goede randvoorwaarden te creëren in financiële en materiële zin voor de optredende gezelschappen en 

specifieke projecten te stimuleren, mogelijk te maken of zelf op te zetten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

3.4.2 Realisatie van de activiteiten

De activiteiten van de stichting hebben in het boekjaar 2019 het volgende omvat:
         - exploitatie van het Theater De Krakeling.
         - verhuur van het theater aan diverse groepen voor jeugdvoorstellingen, repetities e.d., 

alsmede verhuur aan overige (culturele)organisaties.
         - aanbieden en vormgeven van een educatief programma voor basis- en voortgezetonderwijs

Het aantal gerealiseerde activiteiten is als volgt te specificeren:

2019 2018
De Krakeling

openbare voorstellingen 241 264
workshops ouder & kind
workshops / lessen VO 159 88
besloten schoolvoorstellingen VO en PO 96 91
lessen PO 1.134 1.358
verhuur 41 51

Totaal 1.671 1.852

De creatieve, receptieve en algemene kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, zowel individueel als in groepsverband en zowel binnen als 
buiten het onderwijs, teneinde de creativiteit op allerlei gebied mogelijk te maken en begrip te bevorderen tussen diegenen die de verschillende facetten van artistieke 
uitingen voorstaan, beoefenen en leiden.
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3.4.3

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidieert de Stichting Jeugdtheater Amsterdam voor de periode 2018-2020.

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Overige activa en passiva

Resultaatbepaling

Egalisatiereserve

Onderhoudsvoorziening

Opbrengsten

Kosten

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur.

Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit 
noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij vóór het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies
Exploitatiesubsidies zijn subsidies die worden verkregen uit hoofde van bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd of voor 
exploitatietekorten in het algemeen. De exploitatiesubsidies worden opgenomen op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat de 
exploitatiesubsidies ten gunste van de exploitatierekening komen in het jaar waarin de daarmee samenhangende bestedingen worden verwerkt of het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is 
een toegezegd-pensioenregeling op basis van het middelloon. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening 
verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Personeelsbeloningen

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief 
omzetbelasting.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO Nederlandse Podia 2018-2019 verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers. 

Deze reserve dient ter egalisatie van de resultaten conform de meerjarenbegroting volgende kunstenplanperiode 2017-2020.

Aangezien er de laatste jaren minder is besteed dan gepland aan het meerjarenonderhoudssplan, is er gekozen om per 1 januari 2018 een voorziening aan te 
leggen. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2018 is onttrokken aan de algemene reserve, waarbij 1-op-1 aansluiting is gezocht met het bestaande 
meerjarenonderhoudsplan uit 2014. In 2019 is deze voorziening aangevuld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Meerjarige subsidie

Fonds Podiumkunsten

 Het Fonds Podiumkunsten heeft de Stichting Jeugdtheater Amsterdam een subsidie verleend van in totaal €75.000 voor de periode 2018-2019. De helft hiervan is 
toegekend aan 2019:  € 37.500,- 

AFK - Amsterdams Fonds voor de Kunst
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

3.5.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten de kantoor- en technische inventarissen.
De mutaties in het boekjaar zijn in het volgende schema samengevat:

Verbouwing Installatie
Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijs 2.374 9.853 € 65.545
Cumulatieve afschrijving -9.218 -46.533

   

Boekwaarde per 1-1-2019 2.374 635 19.012

Mutaties 2019
Investeringen 0 3.777 28.790

Afschrijvingen 2019 -40 -698 -10.412

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijs 2.374 13.630 94.336
Cumulatieve afschrijving -9.916 -56.946

Boekwaarde per 31-12-2019 2.374 3.714 37.390

Afschrijvingspercentage 20 10 20 - 33,3
 

3.5.2 Voorraden

€ €
Horeca voorraden 3.418 3.147

3.5.3 Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:
€ €

Debiteuren 56.428 155.049
Omzetbelasting 4.814 15.052
Donaties 0
Overige vorderingen en overlopende activa 44.262 74.643

105.503 244.744

3.5.4 Liquide middelen

€ €
ABN AMRO Bank, rekeningen-courant 184.929 48.339
ABN AMRO Bank, ondernemersdeposito 288.361 288.361
ABN AMRO Bank, vriendenrekening 21.911 15.274
ING 4.220 1.229
Kas 5.392 6.066
Pinbetalingen/theaterbonnen 2.383 3.964

507.196 363.232

Per 31 december 2018 is een totaal van €1738 van oninbare posten  geconstateerd, er is ultimo van dat jaar 
een voorziening van €3000 voor oninbaarheid in mindering gebracht.

31-12-18

31-12-18

31-12-19

31-12-19

31-12-18

31-12-19

Het saldo van de vriendenrekening bij de ABN AMRO Bank beoogt een speciale doelstelling en is niet vrij beschikbaar voor de exploitatie.
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PASSIVA

3.5.5 Eigen vermogen

 I Algemene reserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 122.397 60.370
Resultaat boekjaar 55.088 62.027
Stand per 31 december 177.484 122.397

II Egalisatiereserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 54.299 60.527
egalisatie resultaat boekjaar -4.380 -6.228
Stand per 31 december 49.919 54.299

III Bestemmingsreserve vernieuwing huisstijl
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 15.000
besteding nieuwe huisstijl -15.000
Stand per 31 december 0 0

IV Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum festival
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 50.000
besteding 40-jarig jubileum festival -50.000
Stand per 31 december 0 0

 V Bestemmingsfonds ten behoeve van opleidingskosten
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 15.243 5.243
Toevoeging uit Resultaat boekjaar 10.000 10.000
besteding opleidingsfonds -4.408
Stand per 31 december 20.835 15.243

 VI Bestemmingsreserve Crowdfunding Entree
2019

€
Stand per 1 januari 0
Toevoeging 27.899
Stand per 31 december 27.899

3.5.6. Onderhoudsvoorziening
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 108.248 81.973
Dotatie 2019 volgens MOP 59.178 59.178
Besteding onderhoudskosten -35.584 -32.903
Stand per 31 december 131.842 108.248

3.5.7 Kortlopende schulden
 

Belastingen en premies sociale verzekering
€ €

Loonheffingen 28.701 23.642
Omzetbelasting
Pensioenfonds 582 -262

29.283 23.380

31-12-19 31-12-18

In 2018 heeft de stichting middels crowdfunding € 27.899,- opgehaald voor een verbouwing van de entree. Vanwege de huidige staat van het pand kan deze 
verbouwing niet doorgaan. In 2019 is dit bedrag in een reservering geplaatst. In 2020 zal deze reservering (met toestemming van de donateurs) overgeheveld 
worden naar de steunstichting: Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam.
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Vooruitontvangen bedragen
€ €

Crowdfunding Deuropen 0 27.899
Debiteuren (weborders)
Recettes e.a. 32.113 27.251

32.113 55.150

Overige schulden en overlopende passiva

€ €
Activiteitenlasten 77.788 65.426
Vakantietoeslag 25.810 24.353
Salarissen personeel 4.225 5.718
Vakantiedagen 8.541 15.965
Accountant 5.000 4.500
Stichting Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam 24.128 17.270

145.492 133.232

3.5.8 Overige financiële verplichtingen

De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor het pand met eigenaar All Monument BV voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2021, met  verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. De huurprijs bedraagt in 2019 € 155.818,44 per jaar (inclusief vergoeding erfpacht). 

Per december 2016 is een leaseovereenkomst gesloten voor de huur van een copier. De looptijd is 48 maanden. De huurprijs bedraagt € 468,93 per 3 maanden. 

31-12-19

31-12-1831-12-19

31-12-18
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3.6 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

BATEN

3.6.1 Directe opbrengsten Begroting

€ € €
Publieksinkomsten
Recettesopbrengsten 251.600 245.000 251.903
Horeca 85.171 72.000 82.185
Sponsorinkomsten 5.352 17.800 9.220

Overige inkomsten
Educatieve verhuur & scholenproject basisscholen 86.510 98.227 94.932

Totaal directe opbrengsten 428.632 433.027 438.240

3.6.2 Indirecte opbrengsten Begroting

€ € €

Opbrengsten uit verhuur gebouw 48.566 55.000 61.846
Coproductie en doorberekende kosten 17.448 15.000 40.245
Krakeling Merchandize 12

Totaal indirecte opbrensten 66.027 70.000 102.091

3.6.3 Subsidie AFK

Subsidie AFK 2019 cq Gemeente Amsterdam 2019 1.149.509 1.149.509 1.118.200

3.6.4 Overige bijdragen en donaties

Amsterdams Fondsvoor de Kunst 22.000 90.000
Fonds Podiumkunsten 37.500 37.500 37.500
Erik en Hans Stichting 15.748
Prins Bernard Cultuur fonds 5.000
VSB cultuurfonds 35.000
AMVJ 16.400
Stichting Vrienden van het Jeugdtheater 5.000
Assitej nl 2.850
Nationaal Theaterfonds 429
Wereld Natuurfonds 10.000
Fonds 21 20.000

Totaal overige bijdragen en donaties 67.500 59.500 207.927

Realisatie
2018

2019

2019
Realisatie

2018

2019

RealisatieRealisatie
2019
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LASTEN

Beheerlasten

3.6.5 Beheerlasten personeel Begroting

€ € €

Artistiek directeur bestuurder 100.582 99.165 95.008
Zakelijk directeur bestuurder 67.396 66.514 46.484
Doorbelasting bestuurders aan activiteitenlasten -91.908 -82.840 -70.746
Administratie 47.985 43.744 53.954
Ziekteverzuimverzekering en Arbodienst 4.141 0 2.641
Totaal Beheerslasten personeel 128.196 126.583 127.341

naleving WNT (Wet Normering Topinkomens)
naam Kees Blijleven
werkgever Stichting Jeugdtheater Amsterdam / De Krakeling
functie Artistiek Directeur Bestuurder
functietoewijzing Personeelslasten beheer en activiteiten
omvang dienstverband jan tm  dec 1,0 FTE jan tm dec 1,0FTE
dagen in dienst in 2019 365 dagen 365 dagen

bruto salaris € 72.478 68.688
vakantiegeld 5.798 5.495
eindejaarstoeslag 1.292 1.217
pensioen 9.905 9.401
overige beloningen 271 0
Totaal beloning exclusief soc.lasten werkgever 89.743 84.801

naleving WNT (Wet Normering Topinkomens)
naam Marleen Lamers
werkgever Stichting Jeugdtheater Amsterdam / De Krakeling
functie Zakelijk Directeur Bestuurder
functietoewijzing Personeelslasten beheer en activiteiten
omvang dienstverband jan tm  dec 0,8 FTE
dagen in dienst in 2019 365 dagen

bruto salaris € 47.468
vakantiegeld 3.741
eindejaarstoeslag 833
pensioen 6.071
overige beloningen
Totaal beloning exclusief soc.lasten werkgever 58.113

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

2019 2018
Realisatie

2019
Realisatie
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3.6.6 Beheerlasten materieel Begroting

€ € €
Huisvestingslasten
Huur zaal en souterrain 148.749 153.223 146.002
Erfpacht 7.069 7.355 7.069
Schoonmaak materiaal en vuilnisverwerking 811 1.665 1.819
Inrichting en onderhoud 3.202 520 9.881
Automatiseringskosten 18.831 10.924 16.724
Afschrijvingen software 6.521 7.699 6.746
Gas, licht, water 14.507 15.029 15.439
Buitenreclame 532 2.465 209
Kosten techniek 928 2.000 3.836
Diverse belastingen 1.948 2.498 2.107
Verzekeringen 9.974 8.146 8.465

213.074 211.524 218.297
Meerjarig Onderhouds Plan
Schoonmaken 28.734 29.131 25.502
Klein onderhoud
Kosten techniek 3.656 6.918 2.641
Afschrijving huisvesting 2.271 3.121 2.231
Groot onderhoud: normaal onderhoud installaties 924 2.500 2.529

35.584 41.670 32.903
Af: bestede onderhoudskosten t.l.v. Onderhoudsvoorziening -35.584 -41.670 -32.903
Bij: dotatie onderhoudsvoorziening 59.178 25.000 59.178

23.594 25.000 26.275

Huisvesting/materialen activiteiten 272.251 278.194 277.475

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 833 2.657 1.248
Telefoon/fax/internet 2.639 3.182 3.014
Accountantskosten 8.803 6.242 11.720
Advieskosten 6.919 3.120 7.006
Loonadministratie 4.200 3.120 3.974
Contributies en abonnementen 3.802 2.839 4.065
Representatie- en bestuurskosten 2.582 1.323 1.473
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 230 0 152
Bankkosten en rente 3.483 3.877 4.933
Kopieerkosten en drukwerk 2.306 5.386 7.057
Overige kosten 621 1.061 4.175

36.417 32.806 48.817

Totaal Beheerlasten materieel 308.668 311.000 326.293

Totaal Beheerlasten 436.864 437.583 453.634

2019
Realisatie

2018
Realisatie

2019
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Activiteitenlasten

3.6.7 Activiteitenlasten personeel
Realisatie Begroting

€ € €
Bestuurder & zakelijk manager 91.908 82.840 70.746
Programmering 50.059 50.112 48.806
Educatie 83.559 70.183 72.425
Publiciteit 135.352 110.379 113.923
Bedrijfsleiding 51.096 48.996 50.904
Bespreekbureau en kassa 69.832 67.559 69.619
Technische Dienst 143.084 137.128 142.310
Losse medewerkers 37.325 36.105 41.654
Salariskosten activiteiten 662.216 603.302 610.388

Bijdrage reiskosten 4.261 5.525 10.748
Sejours 4.477 3.600 3.194
Scholing 14.329 4.340 1.974
Mutatie vakantiedagen reservering -7.424 5.000 5.672
Overige personeelskosten 28.606 25.904 21.238

44.249 44.369 42.825
Doorbelasting personeel aan beheer resp. activiteitenlasten -4.141 -3.354
Ontvangen uitkeringen verzuimverzekering -33.733 -2.881

Personele lasten algemeen 668.590 647.671 646.978

Jeugdtheater de Krakeling
.  voorstellingen 243.865 253.329 239.932
.  Projecten met extra subsidie: Martin Luther King 19.142 20.000 107.524
.  Projecten met extra subsidie: PopArts 22.950 15.000 22.812
.  Projecten met extra subsidie: Meespeelproject 0 15.000 1.731
.  Project Denkstation 12.719 5.000 0
.  schoolvoorstellingen 135.057 165.961 125.312
.  Educatieve voorstellingen 15.450 13.525 9.600
.  workshops 9.432 24.970 11.512
. 40-jarig jubileum Festival 0 0 144.913
Randprogrammering 375 0
Personele lasten artiesten en groepen 458.989 512.785 663.336

Vrijval niet verschuldigde bedragen vorige jaren 0 0 -4.240

Totaal activiteitenlasten personeel 1.127.579 1.160.456 1.306.074

In heel 2019 waren er 20 medewerkers in vaste dienst, 26 met een oproepcontract en 4 stagiaires/vrijwilligers.
Gemiddeld genomen was het aantal FTE over 2019 15,95 (vaste medewerkers, oproepkrachten en vrijwilligers/stagiaires). 

2019 20182019
Realisatie
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3.6.8 Activiteitenlasten materieel
Realisatie Begroting

€ € €
Programmeringskosten 9.121 10.000 6.126
Programmeringskosten schoolvoorstellingen 19.286 13.500 21.734
Speciale projecten 
Programmeringskosten 28.408 23.500 27.860

inkopen horeca foyer De Krakeling 35.679 40.000 39.683
afschrijving WMF espresso machine 1.621 0 1.621

Inkopen horeca foyer De Krakeling 37.299 40.000 41.304

Magazien / Jaarpublicatie 3.969 12.000 5.434
Advertenties 5.855 2.734 3.137
Website en ontwerpkosten 8.388 9.000 20.893
Uitmarkt 0 2.150
vakantie mailings/maandladder 2.358 2.265 1.282
Publiciteitsmateriaal 1.687 3.556 1.482
LMTS e.d. 400 624 756
Publiciteit speciale projecten 2.564 4.821 1.654

Publiciteitskosten 25.220 35.000 36.788

Totaal activiteitenlasten materieel 90.926 98.500 105.952

Totaal activiteitenlasten 1.218.506 1.258.956 1.103.270

20182019 2019
Realisatie

Marleen Lamers
33



Jaarverslag - Stichting Jeugdtheater Amsterdam / Theater De Krakeling 2019

3.7    KASSTROOMOVERZICHT
2019 2018

Exploitatieresultaat boekjaar € 56.299 € 799
Aanpassen voor afschrijvingen 10.412 10.598
Mutatie voorzieningen 51.493 26.275

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 118.205 37.671

Af- / toename vorderingen en voorraden 138.969 -123.939
Af- / toename overige kortlopende schulden -84.420 96.783

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 172.754 10.516

investeringen in materiële vaste activa -28.790 -5.706

Toename/Afname liquide middelen 143.963 4.809

Liquide middelen einde boekjaar 507.196 363.233
Liquide middelen begin boekjaar 363.233 358.421

Toename/Afname liquide middelen 143.964 4.812
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Verslag van de raad van toezicht 2019  
  

De Krakeling is het enige theater voor jeugd en jongeren in Nederland. De Krakeling heeft als ambitie 
om een inclusief, artistiek en maatschappelijk urgent programma te bieden om daarmee zoveel 
mogelijk verschillende Amsterdamse kinderen te bereiken met vernieuwend theater, zowel via 
scholen als via bezoeken in de vrije tijd. Dit vraagt ook om een organisatie die blijvend vernieuwt en 
professionaliseert. Inclusiviteit en diversiteit is een topprioriteit van De Krakeling: dat komt niet 
alleen tot uiting in  de programmering, maar ook in de samenstelling van het personeel en de raad 
van toezicht. In het ondernemingsplan 2017 – 2020 zijn de ambities geformuleerd die richting geven 
aan de organisatie.  

De raad van toezicht heeft tot doel het bestuur zo in te richten, te controleren en waar nodig bij te 
sturen dat de organisatie op doortastende en verantwoorde wijze de ambities realiseert. Een zekere 
mate van verzakelijking van de omgang en formalisering van werkwijzen en afspraken volgt hieruit. 
De raad van toezicht hanteert daarbij de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en 
evalueert deze code jaarlijks.   

  

Verantwoordelijkheden, taken en positie van de raad van toezicht  
De stichting kent statuten in overeenstemming met de Governance Code Cultuur. Op basis van de 
statutaire bepalingen kan een aantal verantwoordelijkheidsgebieden en taken van de raad van 
toezicht worden onderscheiden:  

• het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurders en op de algemene gang 
van zaken;  

• het functioneren als klankbord voor en het geven van advies aan de bestuurders;  
• het vervullen van de rol van werkgever ten opzichte van de bestuurders;  
• het regelen van de besturing van de instelling;  
• het afleggen van verantwoording.  

Anders dan bij veel andere raden van toezicht worden beleid en begroting door zowel het bestuur als 
door de raad van toezicht vastgesteld.   

In oktober 2019 is een bestuursreglement vastgesteld waarin nadere regels over de taken en 
bevoegdheden van de raad van toezicht en het bestuur, alsmede de onderlinge verhoudingen tussen 
beide organen, zijn vastgelegd. 

De leden van de raad van toezicht verrichten hun werk onbezoldigd en ontvangen zo nodig 
uitsluitend een vergoeding voor reis- en parkeerkosten.  

 

Samenstelling raad van toezicht 
In januari 2019 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van Michiel Schaap. Michiel Schaap zal 
De Krakeling als bijzonder (onbezoldigd) adviseur blijven ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken. 
Na zijn vertrek is Ilaha Musheni benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij heeft kennis en ervaring 
op het gebied van arbeidsrecht en personeelsbeleid, een ontbrekende expertise in de raad van 
toezicht. Op 12 november 2019 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van de voorzitter: 
Thomas van Daalen. Hij heeft veel inspanningen verricht om de governance van de organisatie te 



 

 36 

versterken. De raad van toezicht dankt hem voor zijn inzet. Thomas van Daalen is opgevolgd door 
Nanda Hagedoorn. De raad van toezicht heeft op dit moment een zestal leden. 

De samenstelling van het bestuur is gepubliceerd op de website van De Krakeling en dit overzicht 
wordt steeds geactualiseerd.   

Door de raad van toezicht vastgestelde expertisegebieden zijn uitgangspunt voor de werving. De 
expertise huisvesting ontbreekt sinds het vertrek van Michiel Schaap op Deze reflecteren de 
belangrijkste opgaven van de organisatie. De raad van toezicht stuurt strikt op een evenwichtige 
samenstelling (geslacht, leeftijd, achtergrond).  

 

Het functioneren van de raad van toezicht  
 

Vergadercyclus 

De raad van toezicht heeft in 2019 5 maal vergaderd. De bestuurders wonen de vergaderingen van 
de raad van toezicht bij. De reguliere vergadercyclus bevat vergaderingen over jaarrekening, 
begroting en kwartaalrapportages. De monitoring van de voortgang vindt plaats op basis van 
directierapportages aan de hand van de belangrijkste met de raad van toezicht afgesproken zakelijke 
en inhoudelijke doelen en daarbij horende criteria en streefcijfers. Deze worden besproken tijdens 
de vergaderingen.   

Daarnaast is een extra bijeenkomst georganiseerd om de kunstenplanaanvraag 2021-2024 voor te 
bereiden en de huisvestingsstrategie te bespreken. 

Kunstenplanaanvraag 

In een extra bijeenkomst in december 2019 hebben raad van toezicht en bestuur gesproken over de 
ambities voor de nieuwe kunstenplanperiode. Het bereiken van nieuwe doelgroepen staat nog 
steeds centraal, programmeren voor alle jonge Amsterdammers uit alle delen van de stad. Diversiteit 
en inclusie is een blijvende ambitie. Daarnaast ligt de focus op het aanjagen en inspireren van de 
sector en het publiek. Door het verder het integreren van de afdelingen educatie en programmering 
hoopt De Krakeling de educatie en participatie te versterken. Het merk Theater De Krakeling moet 
zorgen voor verbreding van het publiek. En tenslotte wordt in de komende jaren gewerkt aan een 
toekomstbestendige organisatie en huisvesting. Deze focuspunten vormen de kern van het 
ondernemingsplan 2021-2024. 

Huisvesting 

In 2018 heeft de raad van toezicht het bestuur verzocht om - in nauwe afstemming met relevante 
stakeholders - alternatieve huisvesting in de toekomst te onderzoeken. De zoektocht naar een 
nieuwe locatie voor De Krakeling is in 2019 gestart. Directe aanleiding is de funderingsproblematiek, 
waardoor het gebouw deels niet meer gebruikt kan worden. Een grote verbouwing in 2020 of 2021 
staat voor de deur, met gevolgen voor de exploitatie van het theater.  

Maar belangrijker: De Krakeling is toe aan een nieuwe plek. Een plek waar meer ruimte en meer 
mogelijkheden zijn. Diverse alternatieve locaties zijn onderzocht. In het nieuwe Ondernemingsplan 
2021-2024 is een nieuwe locatie voor De Krakeling onderdeel van de toekomstplannen van het 
theater. De raad van toezicht heeft meegedacht over opties voor herhuisvesting en steunt het 
bestuur in de keuze voor een nieuwe locatie voor het jeugdtheater.  
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Nieuwe bestuursstructuur per 1 januari 2019 

Per 1 januari 2019 vormen Kees Blijleven en Marleen Lamers samen het bestuur. Kees Blijleven 
bekleedt de functie van artistiek directeur en Marleen Lamers die van zakelijk directeur. Op die 
manier krijgen zowel de inhoudelijke als de zakelijke uitdagingen voldoende aandacht op het juiste 
niveau en kan De Krakeling zich ook de komende jaren volop blijven ontwikkelen. In het 
bestuursreglement is de onderlinge taakverdeling en de werkwijze van het bestuur vastgelegd.  

Betrokkenheid buiten vergaderingen en voorstellingsbezoek  

Verschillende leden van de raad van toezicht bezochten voorstellingen en relevante interne 
bijeenkomsten. Dit met het doel om ook op basis van eigen ervaringen een indruk te vormen van het 
functioneren van de organisatie. Ook sprak de raad van toezicht met de 
personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast vond frequent overleg plaats tussen het bestuur en de 
voorzitter van de raad van toezicht. Dit met het doel om de vinger aan de pols te houden en om de 
vergaderingen van de raad van toezicht op de juiste manier voor te bereiden.   

Klankbordfunctie  

Gezien de omvang van de stichting werd ook dit jaar door het bestuur met regelmaat een beroep 
gedaan op de individuele expertises van de leden van de raad van toezicht. Daarbij stuurt de raad 
van toezicht op het bewaren van de vereiste balans tussen de formele toezichthoudende rol en 
betrokkenheid bij de operatie.   

Functioneringsgesprekken  

Het jaarlijkse functioneringsgesprek heeft met beide bestuurders plaatsgevonden in januari 2019.  
Naar aanleiding van de gesprekken zijn jaarafspraken voor 2019 opgesteld. Deze afspraken maken 
deel uit van de cyclus van functioneringsgesprekken en dienen als bijlage bij het verslag van de 
functioneringsgesprekken. Deze afspraken bevatten de verwachtingen van de raad van toezicht voor 
het functioneren van de bestuurders in 2019. De volgende cyclus functioneringsgesprekken staat 
gepland voor maart 2020. 

  

Aldus opgemaakt namens de gehele raad van toezicht,  

  

Heemstede, maart 2020  

Nanda Hagedoorn, voorzitter 


