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Geachte mevrouw, Mijne heren,

Opdracht
lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 vm de Stichting Appelhof
Producties te Amsterdam samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid 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 werkzaamheden 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 beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

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

Hoogachtend.

C.O. Steeman

Postbus 263, 1960 AG Heemskerk . Cypresstraat 55, 1943 LV Beverwijk
Tel. (0251) 25 08 69 . Mobiel 06 - 22 72 59 90 . www.costeeman.nl . info@costeeman.nl
IBAN: NL54 RABO 0326 2560 75 . NL70 ABNA 0427 5526 99 . NL21 INGB 0002 9586 18

Belastingconsulentennr. 355069 . K.v.K. 34070393 . BTW-id. N1001274331B83
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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 woord. 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 2021 €   38.722 

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen € 81.520 

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten €  - 

€    120.242  

Af: Uitgaven 2021 €  81.197 

Saldo van het Eigen Vermogen per 3 december 2021 €  39.045 

Het Eigen vermogen is als volgt samengesteld: 

Algemene Reserve €  39.045 
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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 deposito's met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. 
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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 voor zover 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.  

Stichting Appelhof Producties 

Jaarrekening 2020  
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Balans 

 

Activa 31 dec 2021 31 dec 2020 

Materiële vaste Activa 

Materiële vaste activa €         - €         - 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen € 54.305 € 34.957 

Liquide Middelen €   3.438 € 34.523 

Totaal Vlottende activa € 57.743 €  70.480 

 

Totaal Activa € 57.743 € 70.480 

 

 

Passiva 31 dec 2021 31 dec 2020 

Eigen Vermogen 

Algemene Reserve € 39.045 € 38.722 

Totaal eigen vermogen € 39.045 € 38.722 

 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren € 18.698 € 31.758 

Totaal kortlopende schulden € 18.698 €  31.758 

 

Totaal Passiva € 57.743 € 70.480 
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Functionele exploitatierekening 

 

Baten  2021  2020 

 

Directe Opbrengsten 

Publieksinkomsten € 32.620 €     3.080 

Fondsen/subsidies € 48.900 € 123.635 

Totaal directe opbrengsten € 81.520 € 126.715 

  

Indirecte Inkomsten 

Overige indirecte Inkomsten €           - €            -

  

Som der Baten € 81.520 € 126.715 

 

Lasten 

Beheerlasten: Personeelskosten €  7.000 €    4.600 

Beheerlasten: Materiële kosten €  1.532 €    5.335 

Totaal Beheerlasten €  8.532 €    9.935 

 

Activiteitenlasten:  Personeelskosten € 58.770 €   50.736 

Activiteitenlasten: Materiële kosten € 13.895 €  27.603 

Totaal Activiteitenlasten € 72.665 €  78.339 

 

Som der Lasten € 81.197 € 88.274 

 

Exploitatiesaldo €      323 € 38.441 

  



Stichting Appelhof Producties  

Jaarrekening 2021 

 

Toelichting op de Balans 

Activa  2021  2020 

Vorderingen 

Te ontvangen subsidies 

Nog te ontvangen subsidies €         0 € 25.031 

Vorderingen 

Omzetbelastingen €   6.552 €   9.426 

Debiteuren € 47.753 €   1.500 

Totaal Vorderingen € 54.305 €  10.926 

Totaal alle Vorderingen € 54.305 € 35.957 

 

Liquide Middelen 

Bank: rekening courant €   3.438 €  34.523 

Totaal Liquide Middelen €   3.438 €  34.523 

Totaal Activa € 57.743 € 70.480 

 

Eigen Vermogen 

Saldo per 1 januari 2021 €  38.722 

Bij/af Resultaat 2021 €      323  

E.V. Saldo per 31 december € 39.045 € 38.722 

 

Kortlopende Schulden 

Te betalen kosten €         15 €         15 

Vooruit ontvangen subsidies €   3.000 € 26.000 

Crediteuren € 15.683 €   5.743 

Totaal kortlopende Schulden € 18.698 € 31.758 

 

Totaal Passiva € 57.743 € 70.480 
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Toelichting Functionele exploitatierekening 

 

Baten  2021  2020 

 

Eigen Inkomsten 

Uitkoopsommen/garanties € 31.725 €   2.980 

Auteursrechten €      270 €      100 

Recettes/ partageregelingen €      625 €           - 

 € 32.620 €   3.080 

 

Ontvangen subsidies 

Lira Fonds voor CK €   4.600  

Janivo voor CK €   3.000 

Amarte Fonds deel 2 voor CK €   4.000 

Norma voor CK €   4.300 

Ned Fonds Podiumkunst  € 23.000 

Finale betaling €   7.500 

Stichting Stadkamer €   2.500 

Onttrekking uit vooruit ontvangen 

Diverse ontvangsten €           - € 123.635 

Totaal Subsidies € 48.900 € 123.635 

 

Totaal Baten € 81.520 € 126.715 
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Lasten  2021  2020 

Beheerlasten: personeel 

Zakelijke directie €   2.000 €   4.600 

Artistieke leiding €   3.500 €           - 

Publiciteit €   1.500 €           - 

Totaal Personeel €   7.000 €   4.600 

 

Overige personeelskosten 

Studiekosten €           - €           - 

Reiskosten €           - €           - 

planningkosten  €           - €           - 

Totaal overige personeelskosten €           - €          - 

Totaal beheerslasten Personeel € 7.000 € 4.600 

 

Beheerslasten: Materiële kosten 

Huisvesting 

Huur en onderhoud €    419 €           - 

Totaal Huisvesting €    419 €          - 

Kantoorkosten 

Verzekering €     246 €     330 

Administratiekosten €     425 €         8 

Representatiekosten €       59 €     118 

Bankkosten €    205 €     129 

Reiskosten €      34 €           - 

Website €              - €  4.750 

Vergaderkosten €    144 €          - 

Totaal kantoorkosten € 1.113 €  5.335 

 

Totaal Materiële Kosten € 1.532 €  5.335 
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Toelichting Functionele exploitatierekening 

Activiteitenlasten: Personeelskosten  2021  2020  

Overig Personeel: 

Honoraria artistiek personeel €   42.110 € 43.136 

Honoraria techniek €    5.700 €   3.600 

Honoraria Publiciteit €            - €   4.000 

Honoraria Vormgeving €    2.050 €           - 

Honoraria zakelijke leiding €    8.910 €           - 

Totaal overig Personeel € 58.770 € 50.736 

 

Activiteitenlasten: Materiële Lasten 

Voorbereidingskosten: 

Decors, Rekwisieten, techniek €   3.769 €   4.884 

Kostuums, Grime €        25 €   2.026 

Overige voorbereidingskosten €      437 €           - 

Totaal voorbereidingskosten €   4.231 €   6.910 

Uitvoeringskosten: 

Verkoop voorstellingen €  3.668 €   2.700 

Zaalhuur €          - €   4.270  

Decor, rekwisieten €     691 €          -  

Technisch materiaal, geluid €     494 €   3.399 

Reiskosten €  1.363 €           -

Randprogramma €          - €      377 

Verblijfskosten, sejours €          - €   1.293 

Transportkosten €          - €   4.384 

Overige uitvoeringskosten €          - €       246 

Totaal uitvoeringskosten €  6.216 € 16.669 

Specifieke publiciteit 

Affiches, folder, drukwerk €  3.048 €   3.472 

Fotografie €     400 €      552   

Totaal specifieke publiciteit €  3.448 €  4.024 

Totaal Activiteitenlasten € 72.665 € 78.339 
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Toelichting Functionele exploitatierekening 

 

Samenvatting functionele exploitatierekening 

 

Totaal Baten €  81.520 € 126.715 

 

Lasten: 

Totaal beheerslasten Personeel €   7.000 €             4.600 

Totaal Materiële Kosten €   1.532 €     5.335  

Totaal Activiteitenlasten € 72.665 €   78.339 

Totale lasten € 81.197 €  88.274

  

Boekwinst 2021 €      323 €  38.441 

 

 



 

 

 

jAArverslAg 2021 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
VOORWOORD 
 
Dit is het tweede jAArverslAg vAn de zAAk A. Het verslag van een jaar waarin hard is 
gewerkt en er veel is gebeurd, ondanks het nog altijd zeer aanwezige coronavirus. 2021 is 
een jaar om met trots op terug te kijken.  
 
Het begon midden in een lockdown, die nog zou duren tot na de laatst geplande 
voorstelling van Wie jij dAn wel niet bent, al gingen we er destijds voortdurend vanuit dat 
we heus nog zouden spelen. Er zijn meerdere voorstellingen meerdere malen verschoven, 
om uiteindelijk alsnog afgelast te worden. De voorstellingen bij MaasPodium Rotterdam, 
Parktheater Eindhoven, de Nieuwe Oost Arnhem, Stadsschouwburg Utrecht, Zwolse 
Theaters, Deventer Schouwburg, Wilminktheater Enschede, Theater en Congres Orpheus 
Apeldoorn en een tweede voorstelling bij Corrosia Almere zijn uiteindelijk komen te 
vervallen. Gelukkig hebben we de tournee wel met elkaar kunnen afsluiten: in augustus 
speelden we nog twee keer op Festival Tweetakt. We wisten inmiddels dat we zouden 
hernemen in 2022, maar dat dat helaas zonder Sosha zou zijn. Gelukkig koppelde ze ons 
aan collega Nizar El Manouzi!  
 
In maart hakte Marit de knoop door: de functie van zakelijk leider is (op dit moment) niet 
iets voor haar. Dat was slikken; wat moest ik zonder Marit? Maar sneller dan verwacht 
diende zich ook hier een heel goede vervanger aan: Sarah Steeman bleek wel ambities 
als zakelijk leider te hebben. Een zegen voor de zAAk, Sarah kwam erbij!  
 
In april, op de Dag van de Kinderfilosofie, won Wie jij dAn wel niet bent de Berrie Heesen 
Publieksprijs 2021. Ook stonden we op de shortlist van de vakjury. De Berrie Heesenprijs 
is een tweejaarlijkse uitreiking van het Centrum Kinderfilosofie Nederland, uitgereikt aan 
het beste initiatief om kinderfilosofie op de kaart te zetten. 
 
Terwijl de lockdown duurde maakten we in mei Het wAArgebeurde verhAAl vAn Ans 
BrugmAns. Met dank aan de Regeling Balkonscènes van het FPK en een kleine bijdrage 
van MaasTheater&Dans repeteerden we een week samen met Laurien van Rijswijk (spel) 
en Annechien de Vocht (regie) aan een klassenvoorstelling over een vervalst schilderij. 
Helaas was men op scholen bezig met urgentere zaken en waren (vreemde) volwassenen 
nog niet welkom: Ans BrugmAns ging in de ijskast.  
 
Na de zomer begonnen we aan een nieuwe voorstelling Chef KAnin - LAAt zich niet 
kisten, in samenwerking met Zwolse Theaters, met wie we ook een FilosofieLAb zouden 
ontwikkelen, als onderdeel van Huis op de Kop - een plan dat met het vertrek van de 
initiatiefnemer van tafel verdween. We stonden een week in het Papenstraattheater, waar 
een handjevol mensen de voorstelling zag. Maar de voorstelling was gelukt en gelukkig 
hebben we ‘m later nog volop gespeeld. 
 
We eindigden het jaar met een cadeautje van Hart Haarlem aan 22 klassen: Ans 
BrugmAns! 
 
Twee nieuwe producties, een nominatie, een publieksprijs en het aan boord stappen van 
Sarah: proost op 2021!! 
 
Annelies 
 
 
 
 



 

 

1. VOORSTELLINGEN 
 
1.1 Wie jij dAn wel niet bent 
 
We zijn aanwezig bij de landelijke Theatertour van Prinses Amalia, waarmee zij zich 
voorstelt aan het Nederlandse volk: Wie ben ik? Sosha Duysker, oa. bekend als 
presentator van televisieprogramma Het Klokhuis, heet ons van harte welkom. In de hoek 
staat een serieuze beveiliger. De bloemen staan klaar en de blauwe loper ligt uit. Maar 
dan horen we de stem van Prinses Amalia. Wie ben ik? vond ze een ziek moeilijke vraag 
en ze heeft besloten deze Theatertour op eigen wijze vorm te geven. De vraag die ze ons 
wil voorleggen: Kan je kiezen wie je bent?  
 
Credits: 
Concept en tekst: Annelies Appelhof 
Spel: Annelies Appelhof, Huub Smit en Sasha Duister 
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 
PR en marketing: Esra J. Merkel 
Productie: Keshia Emke 
Zakelijk leiding: Marit Nijhuis 
Coproductie: YoungGangsters 
Met dank aan: Theatergezelschap BonteHond, Martijn de Rijk 
 
1.2 Chef KAnin - LAAt zich niet kisten 
 
Kinderboekenschrijver Astrid Andersson, bekend van de succesvolle Zweedse 
kinderboekenserie Chef Kanin, is spoorloos verdwenen. Twee rechercheurs duiken in de 
zaak. Een zaak die leidt langs familie, fans, de nummer-1-hit-componist van de filmmuziek 
en eindigt in het hoofd van Andersson zelf: bij Chef Kanin. Ben je de baas over wat er in je 
hoofd gebeurt?  
 
Interactieve kindercrime over een schrijver en haar personage, dat zich niet laat kisten.  
 
credits: 
concept en tekst: Annelies Appelhof  
spel: Annelies Appelhof en Aristo Mijnals 
muziek: Aristo Mijnals 
regie: Lara van Hoof  
vormgeving: Scott Robin Jun  
illustraties: Fleur van der Weel  
grafisch vormgeving: Chantal Hendriksen 
dramaturgie: Laura Minderhoud  
zakelijk leiding: Sarah Steeman  
met dank aan: Zwolse Theaters, Lira Fonds, Amarte Fonds, Norma Fonds, Janivo, 
Stadkamer, Hervormd Weeshuis en De Denkschool 
 
1.3 Het wAArgebeurde verhAAl vAn Ans BrugmAns 
 
Een actrice komt in de klas reclame maken voor haar voorstelling: Het waargebeurde 
verhaal van Ans Brugmans. Dit waargebeurde verhaal vertelt over een eenvoudige vrouw 
die in één klap steenrijk werd toen ze in een tweedehands winkel een echte Picasso vond.  



Maar dan gaat de deur open en stapt er nog iemand het klaslokaal in: Ans Brugmans zélf. 
Ze komt verhaal halen. Want ze zag zaterdag de première - en er klopte helemaal niks 
van. 

credits: 
concept en tekst: Annelies Appelhof  
spel: Annelies Appelhof en Laurien van Rijswijk 
regie: Annechien de Vocht / Joost van Herik 
vormgeving: David Fikkert 
met dank aan: Fonds Podium Kunsten en Maas Theater en Dans 

2. VOORUITBLIK 2022

In voorjaar en zomer ’22 hernemen we Chef KAnin - LAAt zich niet kisten voor Festival 
Denkstation tijdens de Maand van de Filosofie in De Krakeling en voor de zomerfestivals 
Art of Wonder, Festival Tweetakt en De KinderParade. 

In het najaar ‘22 hernemen we Wie jij dAn wel niet bent. We spelen in 9 theaters. 

2022 gebruiken we ook om een aanvraag in te dienen bij de Regeling Ontwikkeling van 
het AFK.  

Het jaarverslag van 2021 is door het bestuur van Stichting Appelhof Producties besproken 
en vastgesteld op: 12-9-2022.  

Judith van den Berg, voorzitter 

Thomas Royé, penningmeester 

Michiel Bakker, secretaris 

René Geerlings, algemeen bestuurslid 



Notulen bestuursvergadering  
4-07-2022 
 
Aanwezig (online): René, Michiel, Judith, Sarah en Annelies 
Afwezig: Thomas  
 
Agenda: 
 
- Jaarrekening en Jaarverslag 2021 
- Wie jij dAn wel niet bent  
- KROOST Corrosia 
 
Voorzitter: Michiel 
Notulist: Annelies 
 
 
Jaarrekening en Jaarverslag 
 
René vraagt zich af of we het FPK geld van BonteHond nog moeten verantwoorden en of we het mogen 
doorschuiven? Ook Michiel heeft vragen over de reserve (39.000 euro). Het kan worden ingezet voor 
toekomstige projecten en kleine tegenvallers op te vangen.  
Zowel Annelies als Sarah menen dat we de bijdrage van FPK niet meer hoeven te verantwoorden. Sarah 
checkt dit bij Liselotte Bos, BonteHond.  
 
René en Michiel vinden dat door alle A’s het voorwoord onleesbaar wordt. Annelies haalt ze eruit. 
 
Na  verandering van de A’s worden jaarrekening en jaarverslag goedgekeurd.  
 
Vanwege ziekte is Thomas Royé afwezig. 
 
WVTTK 
 
Niets 




