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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Makershuis Tilburg bestaan voornamelijk uit het ondersteunen en begeleiden van
makers in de disciplines muziek, theater , dans en circus, onder meer in de ontwikkeling van hun
beroepspraktijk.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Mw. N.J.B.J. van Lith-Hermans (voorzitter)
Dhr. M.P.J. Dujardin (secretaris)
Dhr. W. van Stam (penningmeester)
Dhr. R.P.A. van Steen 
Dhr. M.A.F Eysink Smeets 
Mw. S.M.C. Lambo 

3.3                Naamswijziging stichting

Stichting Makershuis Tilburg is de nieuwe naam van Sichting Multidisciplinaire Culturele Werkplaats
L'Avventura. De naamswijziging is van kracht per 17 mei 2018. De stichting is opgericht op 21-02-2001.

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 35.859 7.193
Liquide middelen  (3) 77.441 97.454

 113.300 104.647

 113.300 104.647

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (4) 54.625 86.373

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 31.456 5.079
Overlopende passiva 27.219 13.195

58.675 18.274

 113.300 104.647
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Gebruikersinkomsten  (6) 19.354 35.600 81.741
Overige directe opbrengsten  (7) 37.500 35.000 -35.000
Subsidiebaten  (8) 82.565 132.500 50.000

Som der baten 139.419 203.100 96.741

Lasten

Activiteitlasten

Presentatie  (9) 19.082 32.400 15.696
Ontwikkeling  (10) 104.372 157.750 22.231

123.454 190.150 37.927

Overheadlasten

Personeelslasten  (11) 36.798 31.500 26.586
Verkooplasten  (12) 5.484 2.500 4.269
Organisatielasten  (13) 5.296 4.150 5.897

47.578 38.150 36.752

Saldo voor financiële baten en lasten -31.613 -25.200 22.062
Financiële baten en lasten  (14) -135 - -223

Saldo -31.748 -25.200 21.839

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve subsidie PLAN gelden -6.362 - 12.000
Bestemmingsreserve subsidie gemeente Tilburg -25.386 -25.200 10.000
Algemene reserve - - -161

-31.748 -25.200 21.839

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Makershuis Tilburg (geregistreerd onder KvK-nummer 18062524) is feitelijk gevestigd op Willem II
straat 49 te Tilburg.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Makershuis Tilburg zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.  Indien de subsidiegelden niet aangewend worden in het jaar van toekenning en er nog
aanvullende kosten gemaakt moeten worden, wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Bijdragen in kind

De stichting wordt ondersteund door de partners De Nieuwe Vorst, Dans Brabant, Het Zuidelijk Toneel, Circo
Circolo en Theaters Tilburg. Deze stichtingen leveren in natura middelen aan Stichting makershuis Tilburg in
de vorm van het beschikbaar stellen van repetitieruimte en het ter beschikking stellen van expertise. Deze
bijdragen zijn niet in de jaarrekening opgenomen.

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Computers en
software

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 840
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -840

-

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 840
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -840

Boekwaarde per 31 december 2019 -

Afschrijvingspercentages
%

Computers en software  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Debiteuren 2.398 3.463

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.330 3.135

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 28.131 595

Overlopende activa

Nog te facturen PLAN bijdragen 2.500 -
Vooruitbetaalde bedragen 566 595
Nog te ontvangen subsidie 25.065 -

28.131 595

3. Liquide middelen

ABN Amro N.V. Bestuursrekening 16.657 96.675
ABN Amro N.V. Zakelijk Flexibel Deposito 60.779 779
Kas 5 -

77.441 97.454

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve subsidie PLAN gelden 14.638 21.000
Bestemmingsreserve subsidie gemeente Tilburg 26.614 52.000
Algemene reserve 13.373 13.373

54.625 86.373

Bestemmingsreserve subsidie PLAN gelden

Stand per 1 januari 21.000 9.000
Resultaatbestemming -6.362 12.000

Stand per 31 december 14.638 21.000

Betreft toegezegde subsidie voor 2017 en 2018 in het kader van de PLAN gelden die nog aangewend moet
worden in 2019/2020.

Bestemmingsreserve subsidie gemeente Tilburg 

Stand per 1 januari 52.000 42.000
Resultaatbestemming -25.386 10.000

Stand per 31 december 26.614 52.000

De bestemmingsreserve wordt besteed aan afondingen van 6 makertrajecten 2017-2018 en aan extra
trajecten voor Tilburgse makers (zie activiteitenoverzicht in bijlage). 

Algemene reserve

Stand per 1 januari 13.373 13.534

13.373 13.534
Resultaatbestemming boekjaar - -161

Stand per 31 december 13.373 13.373

5. Kortlopende schulden

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Crediteuren

Crediteuren 31.456 5.079

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 27.219 13.195

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 27.219 7.195
Vooruitontvangen subsidie SCI - 6.000

27.219 13.195

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€
6. Gebruikersinkomsten

Uitkoopsommen en recettes 19.354 35.600 81.741

7. Overige directe opbrengsten

PLAN gelden 37.500 35.000 -35.000

De PLAN gelden zijn toegekend voor een bedrag van € 35.000 ten behoeve van de broedplaatsfunctie 2019.
Het bedrag is in 2019 ontvangen. Daarnaast is een bijdrage toegekend van € 2.500 voor een makerstraject.

De eigen bijdragen van de partners zijn direct uitbetaald aan de makers, dan wel in de vorm van in kind
bijdragen ingebracht.

8. Subsidiebaten

Gemeente Tilburg structurele subsidie 50.000 50.000 50.000
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds 23.265 30.000 -
Subsidie Stimuleringsfonds 7.500 7.500 -
Overige subsidies 1.800 45.000 -

82.565 132.500 50.000

Gemeente Tilburg heeft een subsidie toegekend van € 50.000 ter verbetering van het productieklimaat voor
podiumkunsten. Deze subsidie is toegekend ten behoeve van het begeleiden en uitvoeren van 3
makerstrajecten.

De overige subsidies zijn ter aanvulling van de diverse lopende makerstrajecten en residenties.

Activiteitlasten

9. Presentatie

Kosten artiesten 17.570 26.400 14.380
Publiciteit en marketing presentaties 1.330 6.000 1.171
Overige productielasten 182 - 145

19.082 32.400 15.696

10. Ontwikkeling

Ontwikkelingsbijdragen 104.372 157.750 22.231

11. Personeelslasten

Personeel niet in loondienst

Coordinator 32.077 30.000 26.101
Overige vergoedingen 4.721 1.500 485

36.798 31.500 26.586

De coordinator wordt op freelance basis ingehuurd. In 2019 zijn extra uren ingezet ten behoeve van
ondersteuning voor de coordinator.

Overige bedrijfslasten

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
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Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€
12. Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 3.565 2.500 3.526
Website 1.919 - 743

5.484 2.500 4.269

13. Organisatielasten

Kantoorlasten 108 - 512
Automatiseringslasten 324 - 309
Deskundigheidsbevordering 645 - -
Administratielasten 3.650 4.150 4.065
Overige algemene lasten 569 - 1.011

5.296 4.150 5.897

14. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -135 - -223

Ondertekening bestuur voor akkoord

Tilburg, 9 juni 2020

Mw. N.J.B.J. van Lith-Hermans (voorzitter) Dhr. W. van Stam (penningmeester) 

Dhr. M.P.J. Dujardin (secretaris)

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BIJLAGEN



6                GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Bedrag waarover
omzetbelasting wordt

berekend

€ €

Omzetbelasting

€ €

Door u verrichte binnenlandse leveringen/
diensten

Omzet belast met hoog tarief 35.600  7.476
Omzet belast met laag tarief 17.905  1.611

53.505 9.087

Door u verrichte leveringen naar het
buitenland

Leveringen naar landen binnen de EU 300  -

Aan u verrichte leveringen vanuit het
buitenland

Verwervingen van goederen uit landen
binnen de EU 16.774  2.820

Verschuldigde omzetbelasting 11.907

Voorbelasting 21.118 

-9.211

Afdrachten

Eerste kwartaal -2.988
Tweede kwartaal 1.168
Derde kwartaal -2.142
Vierde kwartaal -4.817

-8.779

Totaal te ontvangen -432

Stichting Makershuis Tilburg te Tilburg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ACTIVITEITENOVERZICHT MAKERSHUIS TILBURG 2019

INKOMSTEN INCIDENTELE ONTWIKKELINGS PRESENTATIE DIRECT TOEREKENING

SUBSIDIES BIJDRAGEN KOSTEN RESULTAAT OVERHEAD SALDO DEKKING

MAKERSTRAJECTEN 2017‐2018 0 15.000 20.874 ‐5.874 ‐8.603 ‐14.477 14.477 BESTEMMINGSRESERVE SUBSIDIE GEMEENTE TILBURG
* Glenn Markesteijn 2.300 ‐2.300
* Bram van Helden  7.500 7.498 2
* De Meiden 0
* Eleni Ploumi 950 ‐950
* Teatime 750 ‐750
* Josse Vessies HIPS 7500 9375,98 ‐1.876

MAKERSTRAJECTEN 2019 9.649 20.065 63.312 1.500 ‐35.097 ‐25.810 ‐60.909 50.000 SUBSIDIE GEMEENTE TILBURG 2019‐2020
* Ilse Oostvogels 9.649 15.000 31.444 ‐6.795 10.909 BESTEMMINGSRESERVE SUBSIDIE GEMEENTE TILBURG
* Zuidland 1.800 7.800 ‐6.000
* Judith Cluijsters 7.147 ‐7.147
* Youri&Marie 8.500 ‐8.500

residenties
* Annemijn Rijk 3.265 5.161 ‐1.896
* Les Payenka Utopistes 3260 ‐3.260

Masterclasses 1500 ‐1500

PLAN 9.705 20.186 17.581 ‐28.063 ‐13.299 ‐41.362 35.000 PLANSUBSIDIE
andere ontwikkelinstrajecten 2019 6.362 BESTEMMINGSRESERVE SUBSIDIE PLAN
* Maria Merry go round 3.000 ‐3000
* Piet v Dycke 6.686 ‐6.686
* Tea Time Company 6.750 ‐6750
* SpinEcho 2.000 ‐2.000
* Suzan Stouthart 750 ‐750
* Prima Donnas  2.172 1.000 2.172 ‐1.000

prejavu
* Prejavu 8‐2‐2019 1.432 1.197 235
* Prejavu 15‐3‐2019 1.400 2.292 ‐892
* Prejavu 12‐4‐2019 1.400 2.322 ‐922
* Prejavu XL 1‐6‐2019 1.400 3.287 ‐1.887
* Prejavu Circolo 1.500 ‐1.500
* Prejavu 1‐11‐2019 1.400 3.012 ‐1.612

overige activiteiten
* CTF april 2019 800 ‐800
* Fringe Annemijn en Proeflokaal 26‐9 274 ‐274
* Kluizenaar (bij loonkosten) 0 0
* 10.000 FOLDS MEN 350 350 0
* Overigen 150 375 ‐225

TOTALEN 19.354 35.065 104.372 19.082 ‐69.034 ‐47.713 ‐116.748 116.748

* In de incidentele subsidies is een bedrag van € 2.500 van Plan opgenomen
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In de groei: Makershuis Tilburg 
Makers verblijven graag in Tilburg. Na hun opleiding aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten blijven ze maken, 
performen en wonen in de stad óf keren ernaar terug na een verblijf in de Randstad of het buitenland. In 
Tilburg liggen unieke kansen voor jonge makers én is er een plek waar ze elkaar weten te vinden: Makershuis 
Tilburg, een bijzondere haven voor jong talent en experiment. Het Makershuis draagt actief bij aan een gezond 
cultureel klimaat, waarin transparantie, experiment, ontwikkeling en Fair Practice centraal staan. Makers aan 
de start van hun carrière krijgen bij het Makershuis de kans om een duurzame praktijk op te bouwen die is 
geworteld in Tilburg; stad van makers.  

De aantrekkingskracht van Makershuis Tilburg vertaalt zich in het groeiende aantal aanmeldingen. In 2019 
meldden zich 49 makers(collectieven) aan voor een kennismaking. Makershuis Tilburg ondersteunde 11 
professionele makers(collectieven) uit Tilburg en omgeving in hun artistieke en zakelijke ontwikkeling. Onze 
ondersteuning leverde 6 geslaagde Tilburgse premières op en uitte zich in verschillende experimenten en try-
outs die onder andere werden getoond tijdens onze 5 drukbezochte Prejavu-avonden in De Nieuwe Vorst en 
Theaters Tilburg. De resultaten van de trajecten en residenties tonen aan dat de makers van Makershuis 
Tilburg zich niet in hokjes laten plaatsen. Naast live performances, werden er ook publicaties, een 
documentaire en een korte dansfilm geproduceerd. 

De doorgroeikansen die Makershuis Tilburg biedt, zijn inmiddels zichtbaar. Opnieuw zijn er makers 
doorgestroomd naar het provinciale platform PLAN, zoals Eleni Ploumi en TeaTime Company. Met Ilse 
Oostvogels werd een nieuwe makersregeling aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten (en toegekend) op 
landelijk niveau. De voorstelling van Judith Clijsters én de film van Annemijn Rijk werden geselecteerd voor een 
landelijke tournee met Moving Futures en Festival Cement 2020. Collectief HIPS (2018) werkt inmiddels samen 
met internationale instituten. De activiteiten van onze makers waren dit jaar goed voor 2833 bezoekers in 
binnen- en buitenland, waarvan 1910 in Tilburg. Niet alleen Makershuis, maar ook de makers groeien. 

Al sinds de start van Makershuis Tilburg in 2017 vormen de vragen van onze makers altijd het uitgangspunt. In 
2019 werd de stem van de makers binnen Makershuis Tilburg extra versterkt. Niet alleen binnen het 
Makershuis, maar ook richting de buitenwereld lieten onze makers zich zien en horen. Tijdens een meet-up 
voorafgaand aan de zomerse seizoensafsluiting Prejavu XL namen makers het woord om met collega’s en 
beleidsmakers te praten over Fair Practice. Met de start van het nieuwe theaterseizoen gaven we de 
programmering en organisatie van de Prejavu’s uit handen aan onze makers. Deze ontwikkeling zetten we in 
2020 graag door, zodat onze makers nog beter zichtbaar en hoorbaar zijn.  

Naast Fair Practice was er in 2019 uitgebreid aandacht voor het onderwerp Inclusiviteit. Afstuderend student 
Kas Pijs (Opleiding Creative Producing, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) schreef een rapport over de 
inclusiviteit binnen Makershuis Tilburg en deed aanbevelingen om de mate van inclusiviteit te verbeteren. Hij 
ging daarvoor in gesprek met makers en stakeholders. Partners en makers gaan in 2020 aan de slag met het 
opvolgen van deze aanbevelingen. 

Makershuis Tilburg verhoudt zich actief tot de kunststudenten in de stad. Banden met de opleiding en 
studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten werden aangehaald, en met succes! Met Prejavu XL boden 
we de studenten een podium en aan de hand van een doorlopend en inspirerend gesprek ontwikkelen we een 
lesprogramma over ondernemerschap dat in 2020 zal opstarten. 

Kortom: de armen van Makershuis Tilburg reiken steeds verder en omarmen de jonge makers en partners van 
de stad. Mede dankzij Makershuis Tilburg ontstaat er een steeds rijker palet aan Tilburgse makers, die zich ook 
als dusdanig identificeren en profileren. Wij zijn officieel in de groei!   
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De makers 

Trajecten 

TeaTime Company     circus/dans 
In 2018 maakte Makershuis al kennis met Bavo, Hannah en Pieter (alumni FHK). Hun collectief TeaTime 
Company heeft als doel de grenzen tussen disciplines (circus en dans) te vervagen om één duidelijke 
bewegingstaal te creëren. In 2019 ontwikkelde TeaTime Company zich onder de vleugels van Makershuis tot 
een professioneel collectief. Tijdens Circolo 2019 ging hun eerste avondvullende voorstelling LINEAR in 
première. TeaTime Company ontving een flexibel budget van PLAN om een ontwikkelplan uit te werken. Het 
collectief reisde de wereld over met hun korte performance Stick Stok. Inmiddels maken ze onderdeel uit van 
het aanbod van Buro Piket. TeaTime Company liet zich o.a. choreograferen door Makershuis-maker Piet van 
Dycke en toonden met regelmaat tussenstadia van hun voorstelling tijdens Prejavu-avonden. 

Peter van der Heijden en Piet van Dycke  dans/theater/circus 
Peter en Piet leerden elkaar kennis tijdens het traject voor genomineerden van de Jacques de Leeuwprijs voor 
afstudeerders aan de FHK. Peter (theaterdocent) en Piet (choreograaf) maakten samen een performance voor 
de prijsuitreiking. Beiden gingen er met een prijs vandoor.  
Hun samenwerking smaakte naar meer. Om een multidisciplinaire voorstelling te ontwikkelen in samenwerking 
met circusstudent Daniel Fernández López, kregen ze ondersteuning van Makershuis Tilburg. Ze maakten 
‘on/off’, een voorstelling over mannelijkheid. Tijdens Prejavu XL vonden hun eerste try-outs plaats in de Kleine 
Zaal van De Nieuwe Vorst. Daarna besloten ze de voorstelling geschikt te maken om op locatie te spelen. Om 
het benodigde materiaal daarvoor te laten ontwikkelen, ontvingen ze aanvullende middelen van Makerfonds 
Tilburg. De locatieversie wordt in 2020 verder ontwikkeld. 

Youri & Marie      dans  
Youri & Marie zijn onder meer bekend van het Café Theater Festival en Oerol. Ze maken intieme 
dansperformances, dicht op de huid. Makershuis Tilburg heeft hen in 2019 opgenomen als makers en ze 
toonden werk tijdens Prejavu. Hun precieze traject moet nog vorm krijgen in 2020. 

Ilse Oostvogels      theater/sociaal/documentaire 
Ilse Oostvogels (alumna FHK) is sinds 2017 verbonden aan Makershuis Tilburg. Haar eerste voorstelling ‘Een 
Ilias’ in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel vroeg om een vervolg. Met steun van het ZOZ Fonds, creëerde 
ze in 2019 de voorstelling ‘Boys don’t cry/Boys do’ met de gevluchte Aziz en Sajad en Tilburgse acteur Rob van 
Gestel. Met deze voorstelling opende De Nieuwe Vorst het theaterseizoen 2019/2020. Daarna ging de 
voorstelling op tournee. Het maakproces van de voorstelling werd vastgelegd in een documentaire door de 
jonge Tilburgse (film)makers Astrid&Roel (alumni Fontys).  
In 2020 volgt Ilse Oostvogels een intensief nieuw makerstraject bij Makershuis Tilburg met de felbegeerde 
steun van het Fonds Podiumkunsten. 

het zuidland      theater/schrijven 
Hidde Brouwers en Jorg van den Kieboom (alumni FHK) maken absurd theater. Het duo ontwikkelde zich 
voornamelijk in het amateurcircuit, maar wil zich verder in het professionele veld begeven. Dat doen ze met 
hulp van Makershuis. In 2020 gaat hun voorstelling ‘reindier’ in première; een monoloog voor volwassenen, 
gespeeld door een dertienjarige jongen. 

Judith Clijsters       dans/muziek 
Choreografe Judith Clijsters sloeg haar handen ineen met geluidskunstenaar Patrick Housen uit de talentenpool 
van onze Limburgse collega-organisatie ViaZuid. In coproductie met C-Takt (BE), Intro in situ (Maastricht) en 
Makershuis Tilburg startten zij aan hun multidisciplinaire, avondvullende voorstelling, die al geboekt werd voor 
Moving Futures en Festival Cement.  
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Residenties 

Eleni Ploumi      dans/performance 
Gedurende haar residentie en tussenpresentaties, onderzocht Eleni (FHK alumna) verschillende mogelijkheden 
om wax te smelten en zichzelf om te toveren in een beeldhouwwerk van wax. In combinatie met residenties bij 
andere werkplaatsen, resulteerde dit in de performance ‘Wax me apart’ die onder andere te zien was tijdens 
Prejavu. Eleni werd geselecteerd als trajectmaker van PLAN met DansBrabant als vaste partner. 

Annemijn Rijk       dans/film 
Annemijn (FHK alumna) startte haar meerjarige project ‘Body of Art’ met ondersteuning van Makershuis, 
DansBrabant, Makersfonds Tilburg en Cultuurfonds Noord-Brabant. Ze trapte haar project – dat een artistiek 
veelluik over het lichaam zal worden – af met de korte dansfilm ‘Re:Born’ die in Cinnecitta getoond werd aan 
een genodigd publiek. De film werd onder andere geselecteerd voor Dance Days Chania (Griekenland), Rogue 
Dancer Film Fest (USA) en het American Dance Film Festival, Festival Cement en Moving Futures. Annemijn 
stroomt in 2020 door als trajectmaker binnen het Makershuis. Body of Art is te volgen via www.bodyofart.nl 

Les Payenkes Utopistes    circus 
Saphia en Samuel (alumni FHK) vormen het circusduo Les Payenkes Utopistes en werden door ons gescout op 
Circolo 2018. Zij onderzochten tijdens een residentie hun gezamenlijke bewegingstaal en nodigden studenten 
en medemakers uit in hun repetitieproces. In december toonden ze voor het eerst hun eindresultaat aan het 
publiek in de Grote Zaal van De Nieuwe Vorst. In 2020 starten ze als trajectmakers binnen Makershuis Tilburg. 

Suzan Stouthart     dans/beeldend 
Suzan Stouthart dook meerdere keren De Kluis van De Nieuwe Vorst in om materiaal- en bewegingsonderzoek 
te doen en deelde haar bevindingen tussentijds met publiek. 

Maria Sartzetaki     dans/public space 
Samen met 4 performers (onder andere Suzan Stouthart) maakte Maria de openlucht performance ‘Merry-go-
round’ in het Wilhelminapark in Tilburg. Er waren openbare toonmomenten en de performance werd samen 
met een workshop aangeboden aan basisscholen in de buurt. Met een bijdrage van Makersfonds Tilburg kon 
deze workshop gratis worden gegeven aan 60 leerlingen van basisschool Cleijn Hasselt. 

Prima Donna’s      opera/kleinkunst/muziektheater 
Anouk Antonissen en Sanne Vleugels (alumni FHK) maken opera weer hip. Ze vroegen Makershuis om hulp om 
hun muziektheatervoorstellingen bekend te maken bij een groter publiek. Met hulp van coach Paul Cornelissen 
werkten ze aan hun speellijst, netwerk en communicatiestijl. Op 7 december ging hun avondvullende 
voorstelling ‘How to be a prima donna?’ in première in Theaters Tilburg. 
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De makers aan het woord 
Annemijn Rijk: “Mijn naam is Annemijn Rijk, ik ben in 2016 afgestudeerd als 
choreograaf en creëer mijn werk op het vlak van meerdere disciplines, maar altijd 
met het lichaam als referentiepunt en als basis voor wat ons bindt. In 2019 kreeg 
ik de kans van het Makershuis Tilburg om vanuit een residentie traject te werken 
aan de totstandkoming van de korte dansfilm Re:Born, het eerste deel van mijn 
verzamelkunstwerk Body of Art. Het Makershuis verschafte hierbij niet alleen 
essentiële financiële middelen, maar heeft ook op andere vlakken actief 
bijgedragen aan de creatie van de film en mijn ontwikkeling als maker. Het zijn deze 
stimulansen die ik als het meest dierbaar beschouw. De lopende gesprekken met Janneke 
Defesche heb ik als ondersteunend en motiverend ervaren. Haar slagkracht en kennis maakte dat ik voelde dat 
mijn plannen in goede handen waren en zorgde ervoor dat ik in naam van het Makershuis nog een aantal extra 
aanvragen heb kunnen doen. Ook de artistieke coachingsgesprekken met Heleen Volman (Dansbrabant)  zijn 
van onmiskenbare waarde geweest bij het ontwikkelen van het concept van de film. Ik voelde me gezien bij het 
Makershuis en dat maakte dat ik me veilig voelde en dus stappen kon gaan zetten. De succesvolle voltooiing 
van Re:Born heeft me gemotiveerd het Body of Art project verder door te zetten. Inmiddels ben ik als 
trajectmaker bij het Makershuis aan het werk om de volgende hoofdstukken van Body of Art te realiseren.” 

 

Ilse Oostvogels: “Sinds 2018 volg ik als eerste alumnus van de opleiding Docerend 
theatermaker (FHK Tilburg) een langdurig traject binnen Makershuis Tilburg. 
Makershuis snapt waar ik als theatermaker naartoe wil en investeert daar ook in. 
Dankzij hun begeleiding en ondersteuning heb ik ondertussen twee professionele 
voorstellingen kunnen maken en ben ik meer en meer mijn artistieke signatuur naar 
een hoger plan aan het brengen. Samen met hen heb ik ontdekt dat ik inclusief, 

geëngageerd theater wil maken, waarbij professionals evenwaardig naast niet-
professionals op het podium staan en waarbij het verhaal gebaseerd is op 

documentairemateriaal van de mensen waarmee ik werk. Ik voel dan ook een heldere verbinding met 
Makershuis en ben zeer dankbaar dat ik me kan ontwikkelen op een plek waar ik me thuis voel en waar ik alle 
kansen krijg om, omringd door professionals uit verschillende disciplines, uit te zoeken hoe ik mijn drive om 
verbindend en maatschappelijk waardevol theater te maken op een hoger artistiek niveau kan brengen.  

Makershuis speelt dus een belangrijke rol in mijn beginnende carrière als theatermaker. Ze geven me kansen 
om me professioneel te ontwikkelen, zowel op artistiek als op productioneel vlak. Tot slot vind ik het zeer 
waardevol dat Makershuis me niet alleen artistiek coacht, maar ook op gebied van ondernemerschap. Via 
Janneke en Joanneke kon en kan ik steeds open meekijken naar het opstellen van begrotingen en allerlei 
zakelijke communicatie. Zo hebben we bijvoorbeeld volledig samen de aanvraag voor een Nieuwe 
Makersregeling (Fonds Podiumkunsten) geschreven. Die is inmiddels toegekend, wat betekent dat we ons 
gezamenlijk traject op een hoger niveau kunnen verderzetten.”  
 
 
 
TeaTime Company:  
“For us Makerhuis gave us the artist’s dream: support, space and freedom. 
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Support in guidance. 
Support in friendships. 
Support in the wallet. 
Support in residencies.  
Support in mindset. 
Support in performance opportunities.  
 
Space to create.  
Space to make decisions. 
Space to show. 
Space to watch.  
Space to learn. 
Space to grow. 
 
Freedom of discovery.  
Freedom of choice. 
Freedom of thought. 

We are extremely grateful to have been part of this hub of creative and helpful people. It was a natural 
environment for us to grow. Makershuis was invaluable to us.” 
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Activiteiten 2019 
De Prejavu XL op 1 juni 2019, in combinatie met een makersgesprek over Fair Practice, was de afsluiting van 
het eerste volwaardige theaterseizoen (2018-2019) van Makershuis Tilburg. Het tweede seizoen stond in het 
teken van initiatief van de makers.  
 
Prejavu’s werden gehost en georganiseerd door onze eigen makers. Peter van der Heijden trapte af met een 
Prejavu in Theaters Tilburg, die in het teken stond van teksttoneel in vele vormen. Hij initieerde voorafgaand 
aan de Prejavu een driedaagse workshop die studenten van Fontys Academie voor Theater uitdaagde buiten 
hun eigen kaders te denken en aan de slag te gaan en maakte de uitkomst van deze workshop onderdeel van 
het Prejavu programma. Het format bleek een succes: het levert een eigenzinnig programma op en nieuw 
publiek. In oktober organiseerden we Prejavu meets Circolo waarbij De Nieuwe Vorst gevuld werd met al onze 
makers die raakten aan het circus discipline. 
 
Ook zijn onze makers in een traject gestapt met Studio Assisië, aanjager van artistieke gebiedsontwikkeling. 
Samen met deze organisatie denken onze makers na over de ontwikkeling van residenties en maakruimte op 
Landpark Assisië (Biezenmortel). 
 
Verder werkten makers actief samen in de repetitiestudio’s. Makershuis Tilburg maakte het voor de makers 
mogelijk om elkaar in te schakelen in hun repetitieproces. Zo hielp Piet van Dycke met de choreografie van 
TeaTime Company en werkten Les Payenkes Utopistes onder anderen met Judith Clijsters. Deze 
kruisbestuivingen leverden zelfs een nieuwe performance op: On Point, een choreografie van Piet van Dycke 
met Samuel Rheiner (Les Payenkes Utopistes) en Cal Courtney als performers.  
 
Er vonden in 2019 Nederlandse premières plaats van Ilse Oostvogels, Prima Donna’s, TeaTime Company, 
Michiel Deprez (ex-Makershuismaker) en Annemijn Rijk. Voor TeaTime Company en Annemijn Rijk volgden 
internationale tournees.  
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Organisatie 
Makershuis Tilburg heeft haar draag- en slagkracht te danken aan de bijdragen in coaching, kennis, ruimte, 
productie- en presentatiemogelijkheden en vertrouwen van partners Het Zuidelijk Toneel, DansBrabant, 
Theaters Tilburg, Festival Circolo en Theater De Nieuwe Vorst. Daarnaast kan Makershuis Tilburg dankzij 
bijdragen van Gemeente Tilburg een drietal makers per jaar voorzien van een uitgebreid traject met passende 
productiebudgetten. Verder ontvangt Makershuis Tilburg financiële middelen, ondersteuning en 
netwerkmogelijkheden van PLAN Brabant, onder wiens vleugels Makershuis Tilburg de functie van stedelijke 
broedplaats vervult. Naast Tilburg, hebben ook Eindhoven (United C en Pand P), Den Bosch (Festival Cement, 
Theaterfestival Boulevard en Artemis) en Breda (Podium Bloos) stedelijke broedplaatsen. 

Het bestuur van Stichting Makershuis Tilburg bestaat uit onafhankelijk voorzitter Nicolle van Lith en 
vertegenwoordigers van de partnerinstellingen: Wim van Stam (penningmeester), Rob van Steen, Sophie 
Lambo, Marc Eysink Smeets en Maurice Dujardin. De artistieke beslissingen worden genomen door de 
redactieraad. Die bestond uit Anneke van der Linden, Heleen Volman, Wendy Moonen, Paul Cornelissen en 
Bregtje Radstake. Elk van hen vertegenwoordigde één van de partnerinstellingen. De trajectmakers worden elk 
gekoppeld aan één van de redactieraadleden. Daarnaast kregen ze de kans om met een extra bijdrage van 
Makershuis Tilburg een externe begeleider aan zich te verbinden. 

Heleen Volman, Paul Cornelissen en Bregtje Radstake zijn in de loop van 2019 naar andere organisaties gegaan 
en zijn vervangen door nieuwe redactieraadleden van DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel en Theaters Tilburg.  

Producent Janneke Defesche was telkens verantwoordelijk voor informatievoorziening richting en tussen 
bestuur en redactieraad en voerde de dagelijkse leiding van Makershuis Tilburg. Per augustus voegde Adeline 
Willems zich (na een succesvolle stage) als zelfstandig producent bij Makershuis Tilburg om productionele en 
administratieve zaken op te nemen. Er ontstond hierdoor meer ruimte om makers op zowel productioneel, 
zakelijk en inhoudelijk vlak intensief te begeleiden. Per januari 2020 worden de functies nadrukkelijk 
bestempeld als zakelijk producent en uitvoerend producent, om op die manier de taakverdeling te 
verhelderen. 

Ingehuurde krachten worden allemaal betaald volgens de CAO Toneel en Dans. Makersbudgetten worden 
opgesteld aan de hand van de Fair Practice Code. Makershuis Tilburg ziet het als zijn taak om jonge makers 
bewust te maken van Fair Practice en zet de Code hoog op de agenda. 

Ook de Code Culturele Diversiteit staat op de agenda. Door in 2019 ruimte te bieden aan Kas Pijs om zijn 
afstudeeronderzoek naar inclusiviteit te doen binnen Makershuis Tilburg, is er een breed gesprek geopend. 
Concreet levert het een herziening van de redactieraad op, die nog moet worden vormgegeven en 
doorgevoerd. 

Makershuis Tilburg verstevigde in 2019 zijn banden met externe partners in de stad. In samenwerking met 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten werkt Makershuis aan een programma over ondernemerschap voor 
studenten en alumni. Makershuis vervulde in dit traject een belangrijke rol als waarnemer: uit gesprekken met 
afgestudeerde makers bleek vaak een aanzienlijk tekort aan relevante basiskennis over de (zakelijke) praktijk 
van het werkveld. Makershuis Tilburg ziet ondernemerschap als belangrijk onderdeel van talentontwikkeling en 
levert dan ook graag een bijdrage aan de ontwikkeling ervan bij jonge makers. 

De banden met het Café Theater Festival zijn nauw. Dit festival bood twee jaar een mooi podium aan 
Makershuis makers. In 2020 zouden de rollen omdraaien: de winnaars van het Café Theater Festival winnen 
een speelplek op Prejavu. In verband met Corona loopt dat dit jaar helaas anders. 
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Vooruitblik  
De nieuwe en bekende makers die een traject starten of vervolgen in 2020 staan al klaar. We zullen dit jaar 
verder werken met Ilse Oostvogels, Annemijn Rijk en Les Payenkes Utopistes. Youri & Marie en het zuidland 
moeten hun trajecten nog afronden. Reeds geselecteerde residenten zijn Maarten & Anthony (Toneelacademie 
Maastricht), Kajetan Uranitsch/De Buismannen (Mime opleiding Amsterdam), Bente Konings (FHK), Vicky 
Angelidou (FHK), Lucas Devroe (FHK), Mees & Anoek (Toneelacademie Maastricht) en Rohiet Tjon Poen Gie 
(FHK). 

In 2020 wordt producent Janneke Defesche (per 1 januari zakelijk directeur van Festival Cement) opgevolgd 
door zakelijk producent Joanneke van de Woestijne, die voorheen onder andere werkte als zakelijk leider van 
jonge maker Bart van de Woestijne en zakelijk assistent/producent eigen producties bij Festival Cement. 

Corona  

Helaas is op het moment van het schrijven van dit jaarverslag de realiteit anders dan verwacht. Door Corona 
ligt het culturele leven plat. Makershuis Tilburg werkt er hard aan om ook (en juist) in deze tijd van waarde te 
zijn voor de makers van de toekomst. Geplande activiteiten vinden zoveel mogelijk in aangepaste vorm – veelal 
online – of op een later moment plaats. 

Voorlopige agenda 2020 
Datum Activiteit Locatie Vervallen 
13 januari Nieuwe Makersbijeenkomst en Nieuwjaarsborrel Tilburg  
1 februari The Pink Box: Night Swimmers - moOv Den Bosch  
7 februari Prejavu gehost door Sarah Prescimone, Eleni Ploumi Tilburg  
12 februari Workshop Boys don’t cry / Boys do – Ilse Oostvogels Eindhoven  
3 maart 2 x Schoolvoorstelling Boys don’t cry / Boys do Eindhoven Corona 
21, 27 maart, 9, 14 
mei, 6, 11 juni 

I Still Remain X – Judith Clijsters Moving 
Futures 

Corona 

23, 24, 25 maart Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk Den Bosch Corona 
24, 25, 26 maart Première I Still Remain X – Judith Clijsters Den Bosch Corona 
1 april Workshop Fair Practice Code – i.s.m. Fontys Tilburg Corona 
10 april Prejavu gehost door Karel Tuytschaever Tilburg Corona 
8 mei Première reindier – het zuid land Tilburg Corona 
15 mei I Still Remain X – Judith Clijsters Genk Corona 
5 juni Prejavu XL door Glenn Markesteijn Tilburg Corona 
6 juni Lecture performance Re:Born – Annemijn Rijk Breda Corona 
9 juni Makershuis Get Together Night Tilburg  
14 t/m 28 juni Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk De VS  
26 juni, 3, 10, 17, 
24, 31 juli, 7 
augustus 

Makershuis Zomeravonden  Tilburg  

5 t/m 12 juli Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk De VS  
8, 9 juli Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk Tilburg  
14 juli Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk Eindhoven  
15 t/m 28 juli Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk Griekenland  
4, 5, 26 september Première reindier – het zuid land Tilburg  
30 september Workshop Fair Practice Code – i.s.m. Fontys Tilburg  
2 oktober Prejavu gehost door Annemijn Rijk Tilburg  
14 oktober Dansfilm Re:Born X Lecture – Annemijn Rijk Amsterdam  
14, 28 oktober, 11, 
25 november, 9 
december 

Workshop Cultural Entrepreneurship – in samenwerking 
met Fontys Hogeschool voor de Kunsten 

Tilburg  

8 november Dansfilm Re:Born – Annemijn Rijk De VS  
12 november Première Last Resistance – Annemijn Rijk Tilburg  
4 december Prejavu Tilburg  



 

10 
 

Marketing  
Er zijn grote stappen gezet op het gebied van communicatie. Met Astrid&Roel is er een huisstijl ontwikkeld, 
waarin foto’s van makers telkens het uitgangspunt vormen. Programmaboekjes, social media, visitekaartjes, 
posters etc. hebben nu een consequente en prikkelende stijl. Astrid&Roel maakten verder videoportretten van 
de makers, verzorgden aftermovies en een informatievideo. Ze ontwikkelden ook onze nieuwe website, die 
sinds kort online is. Deze nieuwe communicatie-middelen vormen de aftrap van een beter zichtbaar 
Makershuis in Tilburg en een publiek platform voor onze makers.  

De doelgroep van Makershuis Tilburg is tweedelig: publiek (voorstellingen, Prejavu’s en tournees) en makers. 

Makers 
Makershuis Tilburg was een aantal weken te zien op het grote scherm bij Factorium en is steeds vaker fysiek 
aanwezig bij gerelateerde opleidingen en festivals om potentiële makers kennis te laten maken met het 
Makershuis. Korte lijnen met kunstvakopleidingen en theaterfestivals zijn kort, waardoor er een natuurlijke 
toestroom van makers is. Deze toestroom groeit gestaag. Makers die zich melden bij Makershuis Tilburg komen 
uit heel Nederland en Vlaanderen. Ze vallen over het algemeen in de juiste doelgroep, maar helaas moeten we 
nog regelmatig afstuderende makers afwijzen. Zij vallen niet in de doelgroep, maar kloppen wel bij ons aan in 
hun zoektocht naar een productieplek voor hun afstudeervoorstelling. 

Publiek 
Het is opvallend dat de Makershuismakers elk zelf hun eigen publiek meebrengen. Zalen zitten vaak 
grotendeels vol met (lokaal) publiek die hun favoriete maker actief volgen. Zeker in Tilburg. De zet om makers 
hun eigen Prejavu te laten cureren, is dan ook op het gebied van marketing een slimme zet gebleken. Het 
levert nieuw en divers publiek op.  

Het is voor makers belangrijk dat er goed beeldmateriaal bestaat en ze online vindbaar zijn. Daar wil 
Makershuis aan bijdragen. Jostijn Ligtvoet is huisfotograaf en legt alle Prejavu’s en voorstellingen vast. Dat is 
waardevol materiaal voor ons en onze makers. Daarnaast zorgen Astrid&Roel voor bewegend beeld. Dit alles 
komt samen op de nieuwe website, waar elke maker een eigen pagina heeft. Zo hopen we hen beter zichtbaar 
te maken voor publiek en professionals. 

Makers op tournee moeten het vooral hebben van de marketing van het theater of festival dat hen 
programmeert. Makers wordt expliciet gevraagd Makershuis te vermelden in hun uitingen, om zo de 
zichtbaarheid van Makershuis te vergroten en de waarde van het ‘merk’ te versterken. 

In 2020 zet Makershuis voort waar het mee gestart is: het zet de makers centraal en zorgt voor goed 
beeldmateriaal. Het kwaliteitslabel van Makershuis wordt versterkt en er wordt niet publiek aangesproken. We 
zetten in 2020 actiever in op persaandacht en social media om onze makers nog meer in de kijker te zetten. 
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Financiën 
 
Makershuis Tilburg wil actief bijdragen aan een gezond cultureel klimaat in Tilburg en daarbij jonge makers de 
kans geven te experimenteren en ontwikkelen. Ieder jaar zoeken we hiervoor naar nieuwe samenwerkingen en 
financieringsmogelijkheden om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken.  

Makershuis Tilburg is een van de Broedplaatsen van PLAN Brabant, het talentonwikkelingsplatvorm van 
TalentHub Brabant. Een deel van onze financiering komt voort uit deze broedplaatsfunctie: 35.000 per jaar. 
Daarnaast ontvangt Makershuis Tilburg een bijdrage van 50.000 van de gemeente om minimaal 3 Tilburgse 
makerstrajecten vorm te geven. Ook ondersteunt Makershuis Tilburg makers in de zoektocht naar private 
middelen om zo extra invulling te geven aan hun traject of productiebudget. In 2019 hebben we bijdragen 
ontvangen van het ZOZ fonds voor Ilse Oostvogels, het Lirafonds voor Zuidland, Prins Bernhard Cultuurfonds 
voor Annemijn Rijk en het stimuleringsfonds voor HIPS. Het grootste kapitaal van Makershuis Tilburg zit hem 
echter in de bijdragen vanuit de partnerorganisaties. Deze kosten en inkomsten zijn niet zichtbaar in de 
jaarrekening maar zijn wel een groot onderdeel van de draagkracht van Makershuis Tilburg: 

In onze begroting werken we met de gekapitaliseerde inzet van personele uren en middelen van elke partner. 
Daarbij wordt de artistieke en zakelijke begeleiding en ondersteuning op het gebied van communicatie 
gelijkelijk verdeeld over de partners, en de inzet van personeel en middelen techniek en werkruimte per 
partner berekend.  

- Artistieke begeleiding: 0,5 d/w (vergaderen, spreekuur, coaching, studiobezoek)  
- Zakelijke begeleiding: 0,25 d/w (overleg, coaching zakelijke aspecten) 
- Marketing: inzet marketingmedewerkers partners (4 p x 1 uur / week) 
- Techniek: geschatte inzet personeel en middelen per partner (presentaties, voorstellingen, 

afmonteren, ontwerp licht en geluid etc.) 
- Werkruimte: Gecalculeerde inschatting van inzet faciliteiten (repetitieruimte en studio's, 

theaterruimte en techniek) gebaseerd op exploitatiekosten per partner (Festival Circolo beschikt niet 
over een eigen werkruimte). 

 
Toelichting op de exploitatie  
 
In de voorgaande jaren hebben we een bestemmingsreserve opgebouwd van zowel de Plan bijdrage als de 
Gemeente bijdrage. De reden hiervoor is de langdurige aard van de begeleiding die we bieden aan onze 
makers. In 2019 hebben we groot deel van deze bestemmingsreserves besteed (exploitatie €25.386 
bestemmingsreserve subsidie gemeente, €6.362 bestemmingsreserve PLAN gelden); eind 2020 zullen deze 
volledig uitgegeven zijn.  
 
Uitgaven 
In het activiteitenoverzicht zijn de uitgaven per categorie weergegeven: 

- Prejavu's: gedurende het jaar vinden vijf gebundelde presentatie-momenten plaats plus één XL editie 
in theater De Nieuwe Vorst. Hier zijn de zuivere presentatiekosten: uitkoopsommen en honoraria 
opgevoerd.  De programmakosten worden voor een deel gedekt uit het reguliere programmabudget 
van De Nieuwe Vorst, voor een deel uit publieksinkomsten en voor een deel uit een bijdrage vanuit de 
subsidie van de gemeente Tilburg. 

- Naast de Prejavu's worden voorstellingen geprogrammeerd in De Nieuwe Vorst, tijdens festival Circulo 
en op lokatie in Tilburg. Ook deze worden gefinancierd met bijdrage van de betreffende 
presentatiepartner, publieksinkomsten en de subsidie van de gemeente Tilburg . 

- Ontwikkeltrajecten: de grootste uitgaven zitten in de ontwikkeltrajecten. Met deze trajecten gaan we 
langere lijnen aan met makers en beiden we ze naast intensieve begeleiding, werkruimte en 
technische ondersteuning ook een productie budget aan. Er zijn in 2019 zes trajecten afgerond uit 
voorgaande jaren. In totaal zijn er 8 nieuwe trajecten gerealiseerd 

- Residentie: budget voor korte, flexibele onderzoeksperioden. 
- Masterclass: budget t.b.v. scholing makers op het gebied van cultureel ondernemerschap, 

netwerkfunctie etc.  
- Expertise bevordering: budget t.b.v. inhuur van externe deskundigheid en begeleiding, oa coaching, 

dramaturgie, etc. 
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- Makersuitwisseling: budget waarmee makers elkaars expertise kunnen inschakelen en cross-overs tot 
stand kunnen brengen tussen disciplines. 

- Het honorarium van Producent Janneke Defesche wordt gefactureerd op uurbasis en is gebaseerd op 
een gemiddelde van 3 dagen per week.  

- Productiemedewerker: dit betreft een stagevergoeding. 
- Administratie en bureaukosten: doorbelaste kosten voor inzet administratieve medewerker De 

Nieuwe Vorst en post voor externe controle en rapportage 
- Marketing coördinator: doorbelast kosten voor inzet marketingmedewerker van De Nieuwe Vorst.  
- Marketing: verhoogd budget ten behoeve van zichtbaarheid en het uitvoeren van de 

marketingstrategie; sociale media, promo-video's en registratie. 
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