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Geachte mewouw, Mijne heren,

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de Stichting Appelhof
Producties te Amsterdam samengesteld aan de hand van de door u verskekte gegevens' De

verantwoordeliikheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij
u als opdrachtgever. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
j aarrekening te verstrekken.

Doelstelling van de Stichting
Uw stichting stelt zich ten doel het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen

alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zij, alles in de ruimste zin
des woord-

Werkzaamheden
Onze wer}zaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde

richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het

verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang

van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die

zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring

of aan een beoordelingsverHaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen iuake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Hoogachtend,

C.O. Steeman

Postbus 263, 1960 AG Heemskerk Cypresstraat 55, T943 LV Beverwijk
Tel. (0251) 25 08 69 N4oblel 06 22 72 59 90 www.costeeman.nl inÍo@costeeman.nl

IBAN: NL64 RABO 0326 2560 75 NL70 ABNA 0427 5526 99 NL21 INGB 0002 9686 18

Belastingconsulentennr.355069 K.v.K.34070393 BTWid.NL00l274331BB3
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

1.Inleiding

Doel 

het ondersteunen en bevorderen van theatervoorstellingen alsmede het verrichten van  alle 

 verdere handelingen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt  

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting beoogt hiermee niet het behalen van winst.  

Bestuur 

Bestuurvan de Stichting Appelhof Producties wordt gevormd door: 

Naam 

Judith van den Berg

Thomas Roye 

Michiel Bakker 

René Geerlings 

Functie 

Voorzitter: 

 Penningmeester:

Secretaris: 

lid: 

Resultaat 

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 281€   

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen € 123.635 

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten € 3.080 

€ 126.715 

126.996€    

Af: Uitgaven 2020 88.274€   

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 38.722€   

Het vermogen is op 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

Algemene Reserve 38.722€   
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Inhoud 

Inleiding BLZ. 3-5 

Balans per 31 december 2020 BLZ. 6-7 

Functionele exploitatierekening 2020 BLZ. 8 

Toelichting op de balans per 31 december 2020 BLZ. 9 

Toelichting bij de functionele exploitatierekening BLZ. 10-11 
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 

2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 organisaties zonder winststreven  

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd 

 op de historische kosten en kostprijzen.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.  

Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening  

genummerd. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd  

gebleven ten opzichte van het vorig jaar. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire  

afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een  

eventuele restwaarde. 

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang  

afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen

tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 

verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan

twaalf maanden.
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de 

daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Lasten

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

betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn 

aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Balans  

ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19

Materiele vaste activa 

materiële vaste activa -€                                -€                               

Vlottende activa 

Vorderingen 35.957€                     -€                               

Liquide middelen 34.523€                     281€                          

Totaal activa 70.480€                     281€                          

Balans 31-dec-20 31-dec-19

PASSIVA 

Eigen vermogen 

algemene reserve 38.722€                     281€                          

totaal eigen vermogen 38.722€                    281€                         

Kortlopende schulden 31.758€                     -€                               

Totaal Passiva 70.480€                     281€                          
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Stichting Appelhof Producties 

jaarrekening 2020 

Functionele exploitatierekening 

BATEN 2020 2019

Directe Opbrengsten 

Publieksinkomsten 3.080€                   -€                                

Fondsen / subsidies 123.635€              1.000€                        

totaal directe opbrengsten 126.715€              1.000€                        

Indirecte inkomsten 

overige indirecte inkomsten -€                           -€                                

Som der Baten 126.715€              1.000€                       

LASTEN 

Beheerlasten: Personeelslasten  4.600€                   -€                                

Beheerlasten: Materiele lasten  5.335€                   719€                           

totaal beheerslasten 9.935€                   719€                           

Activiteitenlasten: Personeelslasten  50.736€                 -€                                

Activiteitenlasten: Materiele lasten  78.339€                 -€                                

totaal activiteitenlasten 78.339€                 -€                                

Som der lasten 88.274€                719€                           

Exploitatiesaldo 38.441€                281€                           

Pagina 7



Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Toelichting balans 

  ACTIVA 2020 2019

VORDERINGEN 

Te ontvangen subsidie 

te ontvangen subsidies 25.031€         -€                         

Overige Vorderingen 

Omzetbelasting 9.426€            -€                         

Betaalde voorschotten -€                     -€                         

Overige vorderingen -€                         

Debiteuren 1.500€            -€                         

totaal vorderingen 10.926€         -€                         

totaal vorderingen 10.926€         -€                         

Liquide middelen 

de aanwezige gelden per 31 december bestaan uit 

Bank: rekening courant 34.523€         281€                    

34.523€         281€                    

TOTAAL ACTIVA 70.480€         281€                   

EIGEN VERMOGEN 

Algemene reserve 

Saldo per 1 januari 281€               -€                         

Bij/ af: resultaatbestemming 38.441€         281€                    

Saldo per 31 december  

38.722€         281€                    

Overige schulden 

te betalen kosten 15€                 -€                         

Vooruit ontvangen subsidies 26.000€         -€                         

Crediteuren 5.744€            -€                         

totaal kortlopende schulden 31.758€         -€                         

TOTAAL PASSIVA € 70.480 281€                   
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Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020 

Toelichting functionele exploitatierekening 

BATEN 2020 2019

Eigen inkomsten 

Uitkoopsommen / garanties  2.980€                  -€                      

Auteursrechten 100€                     -€                      

Recettes / partage regelingen -€                          -€                      

3.080€                  -€                      

Lira Fonds 4.600€                  -€                      

Stichting Zabawas 5.000€                  -€                      

PBC Fonds 12.500€                -€                      

Fonds 21 15.000€                -€                      

Uitvlieg Nieuwe makers regeling 86.535€                1.000€             

123.635€              -€                      

Totaal baten 126.715€              1.000€             
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Toelichting functionele exploitatierekening 

LASTEN 2020 2019

Beheerslasten: Personeel 

zakelijke Directie 4.600€                  -€                      

4.600€                  -€                      

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

Studiekosten -€                          -€                      

Reiskosten -€                          -€                      

Honoraria planning -€                          -€                      

-€                          -€                      

totaal personeelskosten 4.600€                  -€                      

Beheerslasten: Materiele lasten 

Huisvesting 

huur en Onderhoud -€                          -€                      

-€                          -€                      

Kantoorkosten 

Porti / kantoorkosten -€                          -€                      

Telefoon en internet -€                          -€                      

Verzekeringen 330€                     -€                      

Fondsenwerving -€                          -€                      

Administratiekosten 8€                          8€                     

Representatiekosten 118€                     -€                      

Bankkosten 129€                     64€                   

Reiskosten -€                          210€                

Website / publiciteitskosten 4.750€                  437€                

Overige kosten -€                          -€                      

5.335€                  719€                

totaal materiele kosten 5.335€                  719€                
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Activiteitenlasten: Personeelslasten 

Toelichting functionele exploitatierekening 2020 2019

Activiteitenlasten: Personeelslasten 

Overig personeel 

Honoraria artistiek personeel 43.136€                -€                      

Honoraria techniek 3.600€                  -€                      

Honoraria vormgeving -€                          -€                      

Vrijwilligers vergoedingen / kassa -€                          -€                      

Honoraria publiciteit 4.000€                  -€                      

Honoraria Film / video -€                          -€                      

Honoraria Ontwerpers -€                          -€                      

50.736€                -€                      

Activiteitenlasten: Materiële lasten 

Voorbereidingskosten 

Decors, rekwisieten, techniek 4.884€                  -€                      

Kostuums / Grime 2.026€                  -€                      

Overige voorbereidingskosten -€                          -€                      

6.910€                  -€                      

Overige activiteitenlasten 

Uitvoeringskosten 

Zaalhuur 4.270€                  -€                      

Verkoop voorstellingen 2.700€                  -€                      

Decor/ Rekwisieten -€                          -€                      

Technisch materiaal / geluid 3.399€                  -€                      

Reiskosten -€                          -€                      

randprogramma 377€                     -€                      

Verblijfskosten / sejours 1.293€                  -€                      

Transportkosten 4.384€                  -€                      

Overige uitvoeringskosten 246€                     -€                      

€ 16.669 -€                      

Specifieke publiciteit 

Affiches en folders en drukwek 3.472€                  -€                      

Foto's  -€                          -€                      

Premierekosten 552€                     -€                      

4.024€                  -€                      

Totaal activiteitenlasten 78.339€                -€                      

TOTAAL BATEN 126.715€              1.000€             

TOTAAL LASTEN 88.274€                719€                

TOTAAL 38.441€                281€                
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JAArverslAg 2020 
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VOORWOORD 

HET EERSTE JAARVERSLAG VAN DE ZAAK A!!  

Ik grijp dit voorwoord AAn om eens een wAt lAnger stuk tekst met A’s in plAAts vAn a’s te 
schrijven (uitzonderingen dAArgelAten). Die A’s zijn bedAcht door Maartje&Merel (ook 
een uitzondering, hun nAmen zijn een merk), toen ze de grAfisch vormgeving vAn de 
zAAk A mAAkten. NAAst A’s bestAAt die vormgeving uit het A-formAAt, dit lettertype (Ar-
chivo) en vier kleuren (geel, geel, geel en crème). EsrA heeft Maartje&Merel gevonden 
en vAnAf hun ontwerp en de website (dAnk Emile!), wAs het Alsof de zAAk A nu echt be-
stond - heel mAgisch. 

In een omschrijving vAn wAt de zAAk A moest zijn en worden en hoe het er grAfisch dus 
uit moest zien, schreef ik een jAAr geleden AAn Maartje&Merel:  

‘De zaak A biedt filosofisch live entertainment, hoge kunst voor kinderen, toegankelijk 
verklede intellectuele hoogstandjes, ontregelende popcorn met glitters op de chaos en 
verwondering op kinderlijk hoog niveau in een hier-en-nu ervaring om nooit te vergeten.’  

Met sAAie a’s.  

DAAr voegde ik lAter nog AAn toe dAt de zAAk A ‘van kwesties houdt’ en ‘graag belang-
rijk doet’. de zAAk A wAs ontstAAn uit Het Kantoor - dAAr wAren dingen ook Altijd heel 
belAngrijk.  

de zAAk A wil feestelijk serieus zijn, net zo feestelijk serieus Als kinderen zijn wAnneer ze 
gegrepen zijn, betrokken. Zo feestelijk serieus Als wAnneer je Alle a’s in een tekst tot A gAAt 
zitten mAken, heel consequent en precies, met AAndAcht. OmdAt het grAppig stAAt en rAAr 
(en rommelig en chAotisch), het leuk is om te doen en Anders dAn normAAl. IrritAnt is het 
ook, wAnt het leest voor geen meter nAtuurlijk, Al die A’s. Je moet lAngzAmer lezen dAn je 
zou willen. VertrAgen. En wAArom? Het lijkt zo onzinnig. 

Onzinnig - dAt lijkt zo, mAAr is het niet. De A’s zijn herkenbAAr en opvAllend. Ze kunnen 
overAl, ook in Andere lettertypes, in de boekjes vAn theAters en op sociAle mediA. En ze zijn 
wAt de zAAk A wil zijn: feestelijk serieus - gegrepen, betrokken, consequent, precies, met 
AAndAcht, grAppig, rAAr, rommelig, chAotisch, leuk om te doen, Anders dAn normAAl, irrit-
Ant, vertrAgend en het lijkt zo onzinnig.  

Onzinnig - dAt lijkt zo, mAAr is het niet. Ik ben ervAn overtuigd dAt het niet te relAtiveren en 
Absoluut noodzAkelijk is dAt kinderen theAter (en Andere kunst) tot zich krijgen en (leren) 
filosoferen. Voor hun geluk en wijsheid en dAt vAn ons AllemAAl. 

Veel plezier met dit eerste jAArverslAg!! AAAAAAA!!!!! 

Annelies Appelhof  -  Artistiek leider 

en 

MArit Nijhuis   -  zAkelijk leider tot 15 juni 2021 
SArAh SteemAn - zAkelijk leider vAnAf 15 juni 2021 
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1. DE ZAAK A  

de zAAk A biedt filosofisch live entertainment (theater) en samen hersens kraken  
(filosoferen) voor kinderen (en volwassenen).  

Theater van de zAAk A neemt het publiek met humor mee in de wereld van de filosofie. 
Klassieke filosofische vragen en thema’s worden op toegankelijke wijze vertaald in een ont-
regelende theaterervaring. De voorstellingen bevinden zich op de grens van performance en 
toneel. Echt en nep lopen op verrassende wijze door elkaar en de kijker wordt verleid om z’n 
denken aan te zetten.  
 
Tijdens een filosofisch gesprek vormt de groep een onderzoeksgemeenschap: het gedeelde 
onderzoek naar een filosofische vraag staat voor de deelnemers centraal. Met hun bijdragen 
proberen de deelnemers dit gemeenschappelijke onderzoek te dienen. Door samen te filoso-
feren leren kinderen goed te denken. Waarmee ‘goed’ niet iets zegt over de inhoud, want wat 
dat betreft bestaat er geen goed of fout bij het filosoferen. ‘Goed denken’ gaat over de vorm: 
consistent, constructief, creatief en onderbouwd.  

1.1 Waar komen we vandaan? 

de zAAk A is in 2019 opgericht door Annelies Appelhof. Ze studeerde in 2010 af als acteur 
aan de Toneelschool in Arnhem en werkt sindsdien voor theater, film en televisie. In 2013 
won ze samen met Karlijn Sonderen de eerste STIP Jeugdtheaterpitch. Ze kwam terecht bij 
Theatergezelschap BonteHond, waar ze zich verder kon ontwikkelen als maker, onder ande-
re met de Subsidie Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten. 

In 2019 rondde Annelies de éénjarige Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jonge-
ren aan de Internationale School voor Wijsbegeerte af. Sindsdien filosofeert ze met kinderen 
op verschillende basisscholen in Amsterdam.  

Eerder (in 2006) behaalde Annelies een master Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam en (in 2018) rondde ze de éénjarige opleiding af tot Beroepskun-
stenaar in de Klas (BIK) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

 
1.2 Missie en visie 

Het is onze missie om kinderen (en volwassenen) plezier te laten beleven aan het samen 
nadenken over filosofische kwesties. Op een filosofische vraag is meer dan één antwoord 
mogelijk, dus je moet zelf aan de slag ‘wat vind ik?’.  
 
Annelies: “Kinderen inspireren me om op filosofische wijze naar de wereld te kijken en daar 
komische, herkenbare en theatrale vertalingen bij te bedenken. Kinderen dwingen om de Fi-
losofie helder, concreet en relevant te maken. En filosofische vragen en thema's passen 
goed bij kinderen, ze denken vrijer dan volwassenen, hun wereld is nog minder ingevuld.” 

Onze visie: verwondering, diepgang, nuance en meerstemmigheid voegen meer waarde aan 
het leven en de samenleving toe dan onverschilligheid, oppervlakkigheid, polarisatie en en-
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kel het hardste geluid – filosoferen draagt eraan bij om die eerste zaken de wereld verder ín 
en die andere de wereld verder uít te helpen. 

1.3 Wie jij dAn wel niet bent  
Een eerste voorstelling in coronatijd  
 
Het concept voor Wie jij dAn wel niet bent heeft lang lang kunnen sudderen. In het  
najaar van 2018, Annelies was net begonnen aan de opleiding Filosoferen met  
Kinderen en Jongeren, kwamen de eerste ideeën op papier voor wat toen nog De lezing van 
de prinses heette, een voorstelling over ‘Identiteit. Authenticiteit. Rollen. Maskers. Normen. 
Maakbaarheid. Jezelf zijn.’ Annelies wilde een theatraal filosofisch onderzoek maken waarin 
het publiek een actieve, filosoferende rol zou hebben. 

In het voorjaar van 2019 kwamen Annechien de Vocht, Aukje Verhoog, Calle de Hoog, 
Sosha Dusker en Alles voor de Kunsten aan boord en heeft Marit het zakelijke stokje van 
Suzanne Kortbeek overgenomen. Eind 2019 stapte Huub Smit in. Begin 2020 gingen de 
subsidieaanvragen voor extra budget de deur uit en begon Annelies aan het script.  

En toen brak er een pandemie uit. We hielden er in maart en april nog geen rekening mee 
dat dat gevolgen zou hebben voor het spelen van de voorstelling - oktober leek nog heel ver 
weg. Maar schrijven met 24/7 twee jonge kinderen in huis was niet ideaal. Volgens de oor-
spronkelijke planning zouden we in juli twee weken gaan repeteren, waarna Annelies het 
script verder zou ontwikkelen. Inmiddels was duidelijk dat er ook in het najaar nog veel onze-
ker zou zijn en besloten we van deze twee weken, twee dagen te maken - mocht er weer 
een lockdown komen, dan bleef de financiële schade beperkt. De optie om de voorstelling 
niet te maken en een kleiner alternatief aan theaters aan te bieden, heeft op tafel gelegen. 
Maar de zin om deze voorstelling eindelijk te gaan maken was te groot. We waagden het 
erop.  

Hoewel corona tijdens de repetities veel tijd en aandacht kostte, teamleden de doorlopen 
thuis op een scherm bekeken, we niet konden inspelen voor klassen of zelfs voor een paar 
losse kinderen, Sosha ziek werd en in de montageweek vervangen werd door Nienke de la 
Rive Box - vierden we op 23 oktober een heel fijne première in De Krakeling. Daarna gingen 
de theaters weer dicht en weer open en weer dicht. We hebben inclusief twee try-outs op dit 
moment zeven voorstellingen gespeeld. Eind augustus spelen we op Festival Tweetakt en in 
seizoen ’22/’23 hernemen we de voorstelling.  

Wie jij dAn wel niet bent werd door de vakjury van de Berrie Heesenprijs 2021 van het Cen-
trum voor Kinderfilosofie Nederland beloond met een plek op de shortlist en won op Dag van 
de Kinderfilosofie de Publieksprijs - een grote eer en een kleine troost. 
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1.4 Artistiek leider Annelies Appelhof over Wie jij dAn wel niet bent 
 
“Ik ben ontzettend trots op het eerste product van de zAAk A en het is intens jammer  
dat zo weinig mensen de voorstelling hebben kunnen zien en we dit staaltje filosofisch  
live entertAinment niet de wereld in hebben kunnen slingeren op de schaal die we  
voor ogen hadden. Toch ben ik blij dat we het erop gewaagd hebben. Voor mij was dit de 
volgende stap die ik moest zetten - met een team en een repetitieperiode van deze omvang 
en lengte. En binnen de barre omstandigheden van seizoen 2020/2021 heeft de zAAk A er 
een zo feestelijk mogelijk begin mee gemaakt.” 

1.5 Feiten en cijfers  

     Begroot    Gerealiseerd           
Aantal voorstellingen: 19     7  
Totaal aantal bezoekers: 2.500     210     
Aantal randactiviteiten:  19      7  

1.6 Evaluatie op het aantal voorstellingen  
 
In samenwerking met Alles voor de kunsten zijn er in het voorjaar van 2020 in totaal 19 
voorstellingen geboekt in theaters door het hele land. Helaas hebben de maatregelen te-
gen Covid-19 als resultaat gehad dat een deel van de tournee is gecanceld. In totaal zijn 
er tot december 2020 zeven voorstellingen gespeeld die ieder waren uitverkocht voor het 
maximale aantal van 30 bezoekers. Dat maakt een totaal aantal bezoekers van 210. Een 
enorme teleurstelling voor het artistieke team, de acteurs en de organisatie. Hoewel ge-
zondheid en veiligheid altijd voorrang heeft, is het zonde van het harde werk van alle be-
trokkenen.  
 
Deze voorstelling verdient het om gezien te worden, ook omdat het de “uitvliegvoorstel-
ling” van de zAAk A betreft. De voorstelling waarmee de zAAk A werd gelanceerd en be-
doeld om publiek te vinden en binden en om te groeien in het artistieke proces en het pro-
ces op kantoor. Om de gestelde doelstellingen alsnog te behalen en om de voorstelling te 
tonen aan het grote publiek, gaat Wie jij dAn wel niet bent in seizoen 2022/2023 opnieuw 
verkocht worden aan theaters. Door de voorstelling opnieuw te gaan verkopen is de grote 
investering niet voor niets geweest en kan publiek echt kennis maken met het nieuwe ge-
zelschap voor jeugd, de zAAk A.  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1.7 Credits   
 
Concept en tekst: Annelies Appelhof   
Spel: Annelies Appelhof, Sosha Duysker en Huub Smit  
Stem: Mirre Licht  
Regie: Annechien de Vocht   
Scenografie en kostuums: Calle de Hoog  
Videografie: Astrid van der Velde  
Geluidsontwerp: Jeroen Roelofsen en Tjalling Schrik  
Lichtontwerp en techniek: Iris Rodenburg  
Dramaturgie: Aukje Verhoog  
Tekstadvies: Martijn de Rijk  
PR en marketing: Esra J. Merkel  
Productie: Keshia Emke  
Zakelijk leiding: Marit Nijhuis  
Verkoop: Alles Voor De Kunsten  
Coproductie: YoungGangsters  
Met dank aan: Theatergezelschap BonteHond, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Lira 
Fonds, Zabawas.  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2. DE ZAAK A IN DE MAATSCHAPPIJ 

 
2.1 Diversiteit en inclusiviteit  

de zAAk A onderschrijft het belang van een diverse organisatie. Voor een filosofisch on-
derzoek zijn verschillende perspectieven van grote waarde, het verbreedt en verdiept. 
Het is zaak dat we onze eigen witte, hoogopgeleide, seculiere, progressieve, heterosek-
suele, Westerse, stedelijke blik laten aanvullen en uitdagen. Verder wil de zAAk A zowel 
spiegels voorhouden aan kinderen om zichzelf in te herkennen, als ramen waardoor ze 
de wijde wereld in kunnen kijken, verder dan dat wat bekend en vertrouwd is. Tot nu toe 
kreeg dit uitgangspunt alleen vorm met een gemengde cast wat betreft huidskleur. Maar 
niet alleen op het podium (en tijdens het maken in de repetitieweken), ook in de fase van 
conceptontwikkeling en het schrijven van de tekst, in het regisseren, in de vormgeving 
en in de marketing draagt diversiteit bij aan het aanspreken én uitdagen van een breder 
publiek.  

 
2.2 Governance code cultuur  
 
Het bestuur van Stichting Appelhof Producties / de zAAk A is bekend met de governance 
code cultuur en past deze toe. De acht principes van de governance code cultuur vor-
men onderdeel van de werkwijze van het bestuur en worden behandeld tijdens de be-
stuursvergaderingen.  

2.2 Samenwerkingspartners en verwante instellingen  
 
de zAAk A werkt aan een langdurige samenwerkingsband met instellingen die qua visie 
en in de uitvoeringen op dezelfde lijn zitten. Een aantal samenwerkingspartners van de 
zAAk A zijn:  
 
Young Gangsters, Theatergezelschap BonteHond, Alles voor de Kunsten, Zwolse Thea-
ters, Maas Theater en Dans en De Denkschool.  
 
Verwante instellingen aan de zAAk A richten zich op artistiek hoogwaardig (jeugd)theater 
en kiezen voor een benadering van kinderen die filosoferen stimuleert. 
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3. FINANCIËN  
3.1 Algemeen financieel beeld  
 
de zAAk A bestaat sinds 2019 als zelfstandige stichting en is sindsdien voor de belas-
tingdienst gekenmerkt als btw-plichtige organisatie. De daadwerkelijke geldstromen zijn 
echter in 2020 gestart met subsidieaanvragen voor de voorstelling Wie jij dAn wel niet 
bent en het startbedrag dat de zAAk A na de Nieuwe Makers Regeling vanuit het FPK 
van BonteHond heeft meegekregen voor de opstart van de organisatie. Dit bedrag be-
draagt EUR 113.534,-. Met dit bedrag heeft de organisatie een gedegen start kunnen 
maken met de website, de grafische identiteit, een basis voor de oprichting van de stich-
ting, doorlopende kosten van verzekeringen en de bankrekening en andere onkosten. 
Een deel van deze financiering is voor een basisbedrag voor de artistiek leider, de zake-
lijk leider en de marketeer van de stichting tot en met 2022. Zo kan de organisatie een 
goede start maken met een vast team en kunnen zij samen werken aan de toekomst van 
de stichting. De rest van dit bedrag is geïnvesteerd in de eerste voorstelling van de zAAk 
A, Wie jij dAn wel niet bent. Deze begroting is, zoals hierboven genoemd, verder aange-
vuld met de bijdragen van Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas en Lira 
fonds.  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4. Vooruitblik 2021 
Wie jij dAn wel niet bent 
De voorstelling Wie jij dAn wel niet bent zal nog gespeeld worden op Festival Tweetakt in 
augustus 2021 en wordt hernomen in seizoen ’22/‘23.  
 
Chef KAnin - LAAt zich niet kisten  
Chef Kanin is het hoofdpersonage uit de succesvolle kinderboekenreeks van de Zweedse 
schrijver Astrid Andersson - een heldhaftig, maar ook stout konijn dat spannende avonturen 
beleeft. De boeken over Chef zijn vertaald in meerdere talen, er was een film en Astrid heeft 
verschillende prijzen voor haar werk ontvangen. Als Astrid na jaren echter besluit geen nieuw 
boek meer over Chef te willen schijven, om plaats te kunnen maken in haar hoofd voor nieu-
we personages, blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan.  
 
Chef KAnin - LAAt zich niet kisten is een interactieve muziektheatervoorstelling voor 6+ en 
9+ over het bestaan van fantasie en het verzinnen van de werkelijkheid. Op unieke wijze 
worden filosofie, filosoferen en jeugdtheater samengebracht. De voorstelling speelt in het 
najaar van 2021 in theaters, op scholen, festivals en in bibliotheken.   
 
Het Filosofie LAb 
Van 15 t/m 20 oktober 2021 speelt Chef KAnin – LAAt zich niet kisten voor schoolklassen en 
vrij publiek in het Papenstraattheater te Zwolle. In samenwerking met Zwolse Theaters en 
ArtEZ Hogeschool, creëert de zAAk A deze week in de foyer het Filosofie LAb. Hier kunnen 
kinderen en ouders/begeleiders zich inhoudelijk vermaken met speelse opdrachten en work-
shops vanuit verschillende kunstdisciplines rond de thematiek en de wereld van Chef Kanin. 
Het Filosofie LAb wordt gerund door studenten van de opleiding Docent Theater van ArtEZ 
Hogeschool onder leiding van het educatieteam van Zwolse Theaters en de zAAk A. Deze 
samenwerking zorgt voor een totaalbeleving voor iedere jonge bezoeker.  

Na de week in het Papenstraattheater gaat er een mobiel-lab mee op tournee, bestaande uit 
verwerkingskaartjes met vragen en ruimte voor eigen gedachten en indien mogelijk een extra 
activiteit. 

Het WAArgebeurde verhAAl vAn Ans BrugmAns  
Een actrice (Anja) komt in de klas reclame maken voor een theatervoorstelling: Het waarge-
beurde verhaal van Ans Brugmans. Maar dan komt onverwachts Ans zelf ook binnenstap-
pen. En zij blijkt het helemaal niet eens te zijn met Anja’s versie van haar verhaal.  
 
Het wAArgebeurde verhAAl vAn Ans BrugmAns is een voorstelling voor het basisonderwijs 
en wordt in het seizoen 2021/2022 in de klas gespeeld, gevolgd door een filosofisch gesprek.  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5. Organisatie 

5.1 Samenstelling bestuur  

Judith van den Berg  Voorzitter  
Nevenfuncties:  geen  
 
Michiel Bakker  Secretaris  
Nevenfuncties:  geen  
 
Thomas Roye  Penningmeester  
Nevenfuncties:  Creatief producent/zakelijk leider Via Rudolphi  
 
René Geerlings  Algemeen lid  
Nevenfuncties:  Artistiek directeur Maas Theater en Dans  

5.2 Samenstelling directie  
 
Annelies Appelhof  Artistiek leider  
Nevenfuncties:  geen 

Marit Nijhuis  Zakelijk leider tot 15 juni 2021 
Nevenfuncties: geen 

Sarah Steeman Zakelijk leider vanaf 15 juni 2021  
Nevenfuncties: geen 

 
5.3 Team 
 
Esra Merkel  Marketing en publiciteit 
 
Keshia Emke  Productieleiding 

Marit Nijhuis  Productieleiding vanaf 15 juni 2021 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5.4 Organogram  
 
Alle medewerkers van Stichting Appelhof Producties / de zAAk A zijn werkzaam op free-
lance basis. Er is geen spraken van een gezagsverhouding. Wel zijn er verschillende  
functies die een groot deel van het jaar doorlopen. Deze functies staan in  
onderstaand organogram toegelicht onder de dagelijkse leiding. De dagelijkse leiding 
geeft de opdracht, houdt contact met de freelancers en stuurt bij waar nodig.  

 

Het jaarverslag van 2020 is door het bestuur van Stichting Appelhof Producties besproken en 
vastgesteld op: ..-..-2021.  

Judith van den Berg       Michiel Bakker 

Thomas Royé        René Geerlings
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Bestuur

Dagelijkse leiding 
(artistiek en zake-

lijk)

 
Marketing en PR

 
Productieleiding

 
Techniek

Kleinere klussen als: 
vormgeving, fotografie, 

decorontwerp etc.

 
Regie

1 9



Notulen bestuursvergadering 
 
Datum: 1 september 2021 
Locatie: online 
Aanwezig: René, Judith, Michiel, Thomas, Annelies, Sarah 
 
Notulen van de vorige keer en de agenda zijn vastgesteld.  
 
Jaarverslag: 
René: 
Goed geschreven jaarverslag. Cultural governance algemeen diversiteit ook meer uitdenken in de 
toekomst. Nieuwe vergadering voor beleggen. Voor nu is het goed.  
Afk kĳkt ook naar een opbouw dus kĳken ook naar het verleden 
Filosoferen wint bĳ meerstemmigheid. 
Tip van René is 4 horsmen 
 
Judith: 
Verdrietig om te lezen dat al die voorstellingen niet zijn door gegaan. 
Alle hick-ups naar de zAAk A toe zĳn terug te lezen. Al vele hordes genomen  
 
Michiel  
Leest makkelĳk en prettig. 
 
Financieel 
WJDWNB afgerond na Tweetakt Minder voorstellingen maar afrekening kunnen we doen.  
Een deel van de bijdrage FPK gaat mee naar 2022/2023.  
 
Alle bestuursleden gaan akkoord met het voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van 2020 en 
kunnen worden vastgesteld.  
 
---  
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