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Voorwoord 
Het Café Theater Festival (CTF) gaat over ontmoeting. We zijn dan ook niet specifiek een publieksfes-
tival of een makersfestival; we zijn een festival dat nadrukkelijk de ontmoeting tussen beide partijen 
centraal zet. We slingeren speciaal gemaakte locatievoorstellingen het publieke domein in, zodat het 
voor iedereen toegankelijk is. We kiezen voor nieuwe, vaak net afgestudeerde theater- en dansmakers 
met grote ambities, die zich actief willen verhouden tot hun publiek. In de cafés staan theater- en 
festivalbezoekers naast cafégangers die verwonderd kijken wat er gebeurt. De wetten van het theater 
en van het café worden even vermengd tot de wondere wereld van het cafétheater: een speeltuin 
waarin niets is wat het lijkt en grenzen niet bestaan. We doen geen ingrepen in de ruimte; deze trans-
formeren enkel via krachtig makerschap dat de fantasie prikkelt. Vanuit deze omstandigheden kunnen 
makers zichzelf en hun signatuur opnieuw uitvinden; zij ontwikkelen een eigen taal die ontstaat vanuit 
de locatie en vaak genre-overstijgend is. Dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, po-
ezie, objecttheater, storytelling, spoken word, urban arts en performance ontmoeten elkaar als eigen-
tijdse en ondefinieerbare cross-overs. Het CTF draagt daarmee bij aan het oprekken van bestaande 
genres. Het is avontuurlijk, in your face en dicht op de huid. Bezoekers worden in één klap, gewild of 
ongewild, onderdeel van een voorstelling. Dit zorgt voor een onontkoombare theaterervaring, gecre-
eerd door makers die de taal van de publieke ruimte begrijpen en hun bezoekers bewust bespelen. Zo 
ontstaan intense, verbeeldingsrijke ontmoetingen op de paar vierkante meters van het café, met een 
impact die tot ver daarbuiten reikt.   
 
Het jaar 2018 was voor de stichting vanwege meerdere aspecten een bijzonder en succesvol jaar. Zo 
vierde het Café Theater Festival in Utrecht haar 15-jarige jubileum en deed dat op een wijze die past 
bij het CTF: oud-winnaars zijn ingezet als coaches voor de talentvolle theatermakers op het festival. 
Naast dit feest vierde de stichting ook de landelijke uitbreiding: er werden succesvolle pilotfestivals 
georganiseerd in Tilburg en Zwolle. De festivalorganisatie maakte ook duidelijke stappen in de profes-
sionalisering, waardoor we steeds beter in staat zijn een hoge kwaliteit te leveren. De missie van de 
stichting leven we elk jaar beter en intensiever na. Vanaf 2018 dus ook buiten de grenzen van Utrecht. 
Hier houdt het echter niet op, want we zijn pas net begonnen. Nu we zeker weten dat dit festivalcon-
cept ook in andere steden zo succesvol is, zullen we vanaf 2019 gaan onderzoeken hoe we dit toe-
komstbestendig kunnen maken en verder kunnen uitbreiden.  
 
In dit jaarverslag lichten we de belangrijkste onderdelen en ontwikkelingen toe, evenals het financiële 
resultaat over 2018.  
 
Statutaire doelstelling stichting Cafétheaterfestival 
Het laagdrempelig maken van theater (in de ruimste zin van het woord), het naar de mensen toebren-
gen van theater en het stimuleren van (jong) theatertalent. 
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Uitgelichte onderdelen 
 
Satellietfestivals in Zwolle en in Tilburg 
Naast het hoofdfestival in Utrecht is er in 2018 een belangrijke stap gezet om de landelijke ambities 
van de organisatie vorm te geven. Dit jaar hebben we twee pilotfestivals georganiseerd in Tilburg (april) 
en in Zwolle (oktober). Met deze pilots hebben we kunnen onderzoeken of het concept dat in Utrecht 
al jaren zo succesvol is, ook in andere steden op eenzelfde wijze tot zijn recht komt. We zijn blij dat we 
terugkijken op twee zeer geslaagde satellietfestivals, waar het publiek het concept net zo enthousiast 
omarmde zoals we dat in Utrecht gewend zijn. Vanaf 2019 zullen we verder onderzoeken hoe we de 
landelijke visie en organisatie toekomstbestendig kunnen maken, zodat dit een stevig fundament krijgt 
waarop we de aankomende jaren verder kunnen uitbouwen naar nieuwe steden.  
 
De programmering en criteria 
Op het hoofdfestival in Utrecht namen wij met maar liefst 28 kroegen als festivallocaties in het eerste 
weekend van maart de binnenstad over, om bezoekers te verrassen met de mooiste voorstellingen. 
Het programma van de satellietfestivals bestond in beide steden uit 8 kroegen. De geprogrammeerde 
makers volgen bij het CTF een ontwikkeltraject (dat organiseren we onder de noemer de Café Theater 
Fabriek) waarin we onze makers naar het festival toe begeleiden. Dit traject bestaat uit intensieve 
persoonlijke coaching en uit georganiseerde artiestendagen waar makers verschillende workshops 
kunnen volgen. Dit heeft in geresulteerd in een mooie, kwalitatief stevige en diverse programmering.  
 
Uit ingestuurde voorstellingsconcepten cureren we een programma dat gezamenlijk iets vertelt over 
de wereld waarin we leven. De thema’s moeten urgent zijn en in verbinding staan met de huidige 
tijdsgeest. Maatschappelijke relevantie is dan ook het eerste criterium dat we hanteren. Omdat het 
CTF zich volledig afspeelt in stadse cafés, dagen wij alle makers uit zich te verhouden tot de grootste-
delijke, maatschappelijke werkelijkheid waarbinnen zij hun voorstelling maken en spelen. We werken 
met een selectieprocedure waarin de verhouding tot Utrecht, haar cafés en haar publiek centraal staat. 
We zoeken naar voorstellingen die op een eigentijdse manier voortborduren op het leven in de stad 
en het perspectief hierop tegelijkertijd op scherp zetten.  

Het tweede criterium is Locatiegerichtheid: de locaties vormen ons absolute uitgangspunt. Bij ieder 
café zoeken we de beste voorstelling. Wat vraagt de locatie en welke makers passen hierbij? Welk 
cafépubliek past bij welk voorstellingsconcept? Welk concept kan in welk café een extra gelaagdheid 
krijgen door de verhalen of eigenschappen van het café?  

Tot slot streven we op alle niveaus Diversiteit na in de programmering. Het programma bevat verschil-
lende genres en thema’s, uitgewerkt in zowel luchtige, verhalende voorstellingen als meer abstracte, 
experimentele stukken. Veel bezoekers hoppen langs meerdere voorstellingen en zien daarmee een 
keur aan genres, thema’s en type makers langskomen. Specifiek zetten we de komende twee jaar stap-
pen op het gebied van culturele diversiteit. In de Utrechtse cafés zien we gemiddeld weinig gasten van 
een cultureel diverse achtergrond, waardoor ons publiek grotendeels wit is. Ook de selectie van arties-
ten was de afgelopen jaren te weinig divers. In navolging van het maatschappelijk debat ambiëren we 
een betere afspiegeling van de multiculturele maatschappij op het gebied van de 4 P’s: programma, 
publiek, personeel en partners. We willen een grootstedelijk festival zijn met thema’s en artiesten die 
daarbij passen en een breed, grootstedelijk publiek dat daar aansluiting bij vindt. In ons programma 
streven we dit onder meer na door actief cultureel diverse makers te scouten, door onze inschrijving 
laagdrempeliger te maken met een optie tot video-aanmelding, en een samenwerking aan te gaan met 
New Dutch Connections waarin zij ruimte krijgen om één van onze cafés te programmeren met werk 
van talentvolle (ex)vluchtelingen. Ook brengen we culturele diversiteit aan in onze vakjury, ons bestuur 
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en onze vrijwilligerspool. Dit alles als opstap naar ons nieuwe cultuurnota-vierjarenplan waarin we een 
verder ontwikkeld diversiteitsbeleid zullen formuleren.  

 
Programmering satellietfestivals 
De programmering van de satellietfestivals in Tilburg en Zwolle wordt voor 50% gevormd door makers 
die vanuit het festival in Utrecht doorstromen en voor 50% aangevuld met lokale, talentvolle makers. 
Ook de festivals in Zwolle en Tilburg hebben hun eigen Café Theater Fabriek: de programmacoördina-
tor begeleidt de makers en er zijn workshopdagen voor de makers van deze festivals. Het heeft ervoor 
gezorgd dat er ook in de satellietsfestivals een mooie en diverse programmering te zien was voor het 
publiek, met onder andere teksttheater, dans, mime en komedie. 
 
Winnaars van de stimuleringsprijzen 
Ook in 2018 zijn er verschillende stimuleringsprijzen verdeeld onder de makers:  
 

• Publieksprijs CTF Utrecht: Linde Baaijens met Daddy Issues.  
• Juryprijs CTF Utrecht: Youri&Marie met Morning, Mourning.  
• Jeugdprijs CTF Utrecht: KNOT Kollektive met It didn’t start with us. 
• Overige prijzen CTF Utrecht:  

o De Utrechtse Wijkjury koos hun favoriete voorstelling uit: de Trans//missie met hun 
voorstelling Pygmalion-Off.  

o Speelplek op Midzomergracht Festival: Maartje Goes met This is Y. 
o Speelplek Amsterdam Fringe Festival: de Trans/missie met Pygmalion-Off. 
o Coachingstraject bij De Tekstsmederij: Florian Slangen met de voorstelling LET MAAR 

NIET OP MIJ. 
• Publieksprijs CTF Zwolle: De Knapperige Mannen met Poëzie 
• Juryprijs CTF Zwolle: Theatergroep Matrose met Koning Oedipus. 
• Publieksprijs CTF Tilburg: Steinmann&vanderPas met Stairway to Heaven. 

 
Het jubileum 
Door ons 15-jarig jubileum was het jaar 2018 een bijzonder jaar voor het CTF. Omdat het festival de 
afgelopen jaren uitgegroeid is tot een belangrijke landelijke springplank voor theater- en danstalent, 
hebben we oud-winnaars van het CTF onderdeel gemaakt van het jubileumprogramma in Utrecht. 
Aansluitend op de artistieke visie van het CTF om talentvolle gezelschappen een podium te bieden, 
hebben we deze oud-winnaars gekoppeld aan vijf talentvolle theatermakers- of gezelschappen om ze 
te coachen in het maakproces van hun voorstelling voor het CTF Utrecht 2018: 
 

• Club Gewalt (eerste voorstelling ooit gespeeld op het CTF, winnaar vakjuryprijs 2013) - Ruben 
Sánchez 

• Als de Beren Komen (eerste voorstelling ooit gespeeld op het CTF, winnaar vakjuryprijs 2012) 
- MATROSE 

• Inge Wannet (winnaar publieksprijs 2012) - Morpheus 
• Jasper Smit (winnaar publieksprijs 2007) – Anne & Lisa 
• Danielle Schel (publieksprijswinnaar CTF 2011) – Steinmann&vanderPas 

 
Naast deze jubileumvoorstellingen organiseerden we een tour voor oud-organisatieleden, waren er 
verschillende acts tijdens eindfeesten om het jubileum te vieren, een speciale Staat van het Café festi-
valopening (door Inge Wannet) en was er in de aankleding onder andere met een archiefwand aan-
dacht voor dit lustrum.  
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Pilot CTF Utrecht: ook de donderdagavond als festivaldag  
Doordat we de laatste jaren een steeds grotere publieksopkomst ondervinden in Utrecht, is de sprei-
ding van onze bezoekers een belangrijke uitdaging. Daarnaast merken we dat de vrijdag voor de ar-
tiesten een intensieve dag is: ze moeten zich presenteren tijdens het professionalsprogramma, ze gaan 
met hun voorstelling in première en op deze dag gaan de meeste programmeurs op pad om te scouten. 
Dit heeft ertoe geleid dat we tijdens het CTF 2018 een pilot gedraaid hebben voor vier festivaldagen, 
zodat er meer publieksspreiding mogelijk is en de première al op donderdagavond plaatsvindt. Zo-
doende begon het festival voor tien cafés al op donderdagavond. Op deze manier hebben we kunnen 
ondervinden of de voorstellingen ook op deze avond tot hun recht kwamen en of het organisatorisch 
geen grote problemen opleverde. Na afloop kunnen we stellen dat dit een succesvolle test was en dat 
we dit voor de volgende editie voor alle locaties willen doorvoeren.  
 
CTF door het jaar heen 
De festivals zijn uiteraard de belangrijkste uithangborden van het Café Theater Festival, maar het CTF 
is (in Utrecht) ook door het jaar heen zichtbaar. Zo is er in aanloop naar het festival in de maanden 
december (2017), januari en februari het evenement Anti Kater Theater georganiseerd. Hierin laten 
we in Hofman Café verschillende teasers zien van de voorstellingen die tijdens het festival in maart 
geprogrammeerd staan. Daarnaast hebben we samen met de professionele en structureel gesubsidi-
eerde instellingen het Uitfeest in september gebruikt als dag waarop we ons als Utrechts theaterveld 
presenteren aan het publiek. Dit hebben we in 2018 voor het eerst gezamenlijk georganiseerd en met 
succes: we zijn voornemens dit in 2019 wederom op deze wijze te doen. Hiernaast hebben we als CTF 
op het KNUS festival in de binnenstad van Utrecht de opdracht gekregen een eigen tent te program-
meren met CTF-makers. Tot slot hebben we ook een structurele samenwerking met Stukafest, waarbij 
we in 2018 in negen steden een hebben kamer ingevuld met CTF-programmering. 
 
Van vrijwilligersorganisatie naar leunen op freelancers 
In de organisatie hebben we dit jaar nieuwe stappen gezet in de professionalisering. Waar het team 
voorheen veelal leunde op vrijwillige krachten, hebben we dit jaar meer freelancers aan kunnen ne-
men. Hiermee is de kwaliteit die de organisatie kan leveren verbeterd, is de continuïteit versterkt en 
kunnen de werkervaringsplekken beter begeleid worden. Dit zijn eerste stappen in de ontwikkeling 
naar een organisatie die steeds meer Fair Practice werkt, voor zowel de medewerkers als de makers 
die we programmeren. De aankomende jaren blijft dit een aandachtspunt en zullen we dit verder ont-
wikkelen. 
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Financiële resultaten Stichting Cafétheaterfestival 
Over 2018 hebben we als stichting een netto-omzet gedraaid van €209.526, wat een flinke stijging is 
ten opzichte van 2017 met een netto-omzet van €155.241. Hier liggen meerdere factoren aan ten 
grondslag: 

• Door de landelijk uitbreiding naar Zwolle en Tilburg zijn de inkomsten en uitgaven van deze 
festivals er in 2018 bijgekomen.  

• Met het jubileum en deelname aan festival KNUS waren er in 2018 incidentele inkomsten en 
uitgaven waar in 2017 geen sprake van was.  

• De afgelopen jaren is er bij het CTF Utrecht sprake geweest van een aanhoudende stijgende 
lijn op het gebied van inkomsten via de publieksbijdrage. Ook in 2018 hebben we deze lijn 
doorgezet. Het laat zien dat we steeds meer publiek bereiken, dat we kwalitatief betere voor-
stellingen programmeren, die steeds beter de verbinding met hun publiek maken en dat we 
hen steeds beter kunnen overtuigen van het doen van een financiële bijdrage. Dit jaar hebben 
we geïnvesteerd in pinautomaten, waardoor bezoekers ook via pin een bijdrage konden leve-
ren. En met succes: er is in totaal meer dan €5.000,- per pin opgehaald, wat bijna 30% is van 
de totale giften. Het heeft er mede voor gezorgd dat we ten opzichte van de target 106% heb-
ben opgehaald. Dat is ruim €3.500,- meer dan het CTF Utrecht in 2017.  

 

 

 

Financiële resultaten per kostenplaats 
• CTF Utrecht: De groei in de begroting van het CTF Utrecht van de afgelopen jaren hebben we 

ook in 2018 kunnen doorzetten. We krijgen voor dit festival structurele subsidie van de ge-
meente Utrecht, de provincie Utrecht en via het landelijke Fonds Podiumkunsten. Samen dekt 
dit ruim 50% van de begroting. De andere helft vullen we aan met eigen inkomsten via parti-
culiere fondsen, deelnamegeld van de cafés, publieksdonaties tijdens het festival, jaarlijkse 
donaties van onze Stamgasten en sponsoring. In 2018 hebben we, om het 15-jarige jubileum 
op passende wijze aandacht te kunnen geven, een eigen bijdrage gedaan. Over 2018 resulteert 
dit voor het CTF Utrecht in een verlies over 2018 van €1.339. 

• CTF Tilburg: De eerste editie van het Café Theater Festival in Tilburg is financieel goed verlo-
pen. Om deze pilot te financieren is er een succesvolle crowdfundingcampagne gestart waar-
mee €2.500 is opgehaald, wat door Tilburg voor Cultuur is verdubbeld naar €5.000. Hiernaast 
heeft de gemeente Tilburg €5.000 bijgedragen en heeft het Prins Bernhard Cultuur Fonds een 
bijdrage van €4.000 geleverd. Het vooraf begrote bedrag aan publieksdonaties van €2.400 is 
bovendien ruim gehaald, met een werkelijke opbrengst van €2.513. Het financiële resultaat 
van dit satellietfestival komt op €1.342 wat meegenomen zal worden in de reserve.  
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• CTF Zwolle: in 2018 heeft het festival in Zwolle bij de eerste editie een reserve op kunnen 
bouwen van €862. Een belangrijke oorzaak hiervan is het opgehaalde bedrag uit de publieks-
donaties, dat met €4.235 meer dan €1.800 hoger ligt dan begroot was. Naast deze opbreng-
sten is de financiering opgebouwd uit €6.000 aan subsidie vanuit het Fonds Amateurkunst (on-
derdeel van de gemeente Zwolle) en €7.500 via bijdragen van particuliere fondsen. 

Vooruitblik 
In de aankomende jaren zullen we onder meer de volgende speerpunten (verder) ontwikkelen: 

• De festivals in Zwolle en Tilburg worden voortgezet en daarnaast worden verdere landelijke 
ambities voor de toekomst door de organisatie onderzocht. We hebben een succesvol pilotjaar 
gedraaid, dat desalniettemin met zeer summiere financiële middelen werd gedraaid. We gaan 
in 2019 verder uitdenken hoe we de landelijke organisatie en de financiering gedegen kunnen 
opbouwen en opzetten.  

• Fair Practice blijft een belangrijk punt op de agenda. We willen hier elk jaar stappen in maken 
en kritisch op blijven reflecteren. We zien hierin ook een rol weggelegd bij ons festivalpubliek: 
de gemiddelde donatie/bijdrage per bezoeker ligt nog erg laag. In 2019 willen we onderzoeken 
of we met richtbedragen kunnen werken, om bezoekers te stimuleren een hogere donatie te 
doen.  

• Op het gebied van culturele diversiteit scoort onze organisatie nog onvoldoende. In 2019 gaan 
we hier actief mee aan de slag, door te onderzoeken en te experimenteren hoe we dit beter 
kunnen borgen in onder andere onze organisatie en programmering. 

• Voor onze organisatie liggen er kansen op het gebied van sponsoring en zakelijke partner-
schappen die we nog onbenut laten. In 2019 zullen we iemand op freelancebasis betrekken 
die zich hier specifiek in gaat zetten. 

 

Bestuur en Code Cultural Governance 
In 2018 kwam het bestuur vier keer bijeen. Tijdens deze vergaderingen zijn onderdelen als de dage-
lijkse gang van zaken, de voorbereiding op de festivals, de evaluatie van de festivals, de artistieke vi-
sie, het ondernemerschap en de financiën besproken. Naast de reguliere onderwerpen is ook de lan-
delijke uitbreiding van het CTF veel besproken, op onderdelen als de visievorming, de organisatie-
structuur en het financiële plan. In deze vergaderingen is duidelijk geworden dat het succesvolle pi-
lotjaar enkel vervolg kan krijgen als deze onderdelen goed doordacht zijn en er een financieel funda-
ment ligt voor een landelijke uitrol. Er is daarom besloten de jaren 2019-2021 te gebruiken om ons te 
richten op de versteviging van de huidige drie festivals en de achterliggende organisatie. We hebben 
de ambitie om vanaf 2022 de landelijke groei een vervolg te geven door uit te breiden naar een 
nieuwe stad.  
 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende bestuursleden 

• Voorzitter: Judith Faas (1981) – Theatermaker en dramaturg bij Bontehond / bestuurslid sinds 
2015 

• Secretaris: Pim Kouwenberg (1986) – Coördinator Horeca en Verhuur bij de Stadsschouwburg 
Utrecht / bestuurslid sinds 2013 

• Penningmeester: Inez Coumans (1987) – Operationeel Manager bij Kramp Hub / bestuurslid 
sinds 2017 

• Algemeen lid: Erik Derksen (1965) – Eigenaar Buurten en vice-voorzitter Koninklijke Horeca 
Nederland / bestuurslid sinds 2016 

• Algemeen lid: Wilfred Hermkens (1972) – Docent en studieleider Theater&Education op de 
HKU / bestuurslid sinds 2016 
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Financiële cijfers stichting Cafétheaterfestival 
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Toelichting financiële cijfers 
Hoewel er over 2018 een financieel resultaat is behaald van €865, zit er wel een significant verschil 
tussen het vooraf begrote budget en het uiteindelijke financiële resultaat. Dit verschil wordt gemaakt 
door het CTF Utrecht, voornamelijk door de plannen voor het vieren van het 15-jarige jubileum, waar-
voor uiteindelijk niet de financiering rond is gekregen. Hieronder gaan we in op de grootste verschillen. 
 
1. Aan de inkomstenkant 
 
1.2 Subtotaal inkomsten Horeca 
De geraamde kosten binnen dit onderdeel richten zich op inkomsten via deelnamegeld van de festi-
vallocaties (de cafés) en op inkomsten via onderdelen door het jaar heen buiten het festival. Normaal 
gesproken zijn dit activiteiten die plaatsvinden tijdens Culturele Zondagen of het Anti Kater Theater, 
wat we in de maanden vooraf aan CTF Utrecht organiseren in Hofman Café. In 2018 hebben we echter 
ook bijgedragen aan het KNUS festival, waarvoor we een bijdrage kregen van €2.650, wat voornamelijk 
is uitgegeven aan de programmering. Dit bedrag is vooraf niet begroot en verklaart het verschil binnen 
dit subtotaal. 
 
1.2 Subtotaal Sponsoring 
Voor het CTF Utrecht waren er plannen om de totale sponsorinkomsten van jaarlijks €6.000 te verho-
gen via kleinere samenwerkingen en door de vakjuryprijs te laten sponsoren. Helaas is de samenwer-
king met deze hoofdsponsor in een laat stadium opgezegd, waardoor er veel tijd is gaan zitten in het 
vinden van een nieuwe sponsor. Er zijn met verschillende partijen gesprekken geweest, maar dit heeft 
niet geleid tot een partnerschap. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij Schrobbelèr, maar deze or-
ganisatie kon maar een kleine sponsorbijdrage van €1.000 leveren. Vanwege tijdgebrek zijn we hier-
mee akkoord gegaan. Door dit proces is er veel vertraging opgelopen en zijn andere plannen - het 
vinden van een sponsor voor de vakjuryprijs en het vinden van kleinere partijen die de lichtbakken 
zouden sponsoren - niet van de grond gekomen.  
 
1.3 Subtotaal Particuliere Fondsen 
Het grote verschil wordt veroorzaakt door de begrote bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds 
(PBCF) en van ondernemersverenging Centrum Management Utrecht (CMU). Via het PBCF hadden wij 
een bijdrage willen ontvangen voor de kosten die wij zouden maken voor het jubileum. Helaas hebben 
ze dit bedrag niet toegezegd, wat een flinke financiële tegenvaller was en een streep door veel plannen 
die we hadden voor het jubileum. Daarnaast hebben we ook geen bijdrage gekregen van het CMU, wat 
gealloceerd was aan marketinguitingen op het gebied van het jubileum en uitgaven om de zichtbaar-
heid van het CTF voorafgaand en tijdens het festival te verbeteren. Dit heeft dus helaas ook geen door-
gang kunnen vinden. Om bepaalde jubileumonderdelen toch plaats te laten vinden hebben we vanuit 
de stichtingskas een bijdrage gedaan.  
 
2. Aan de uitgavenkant 
Het verschil in uitgaven binnen dit subtotaal is te verklaren aan de hand van een aantal punten: 

• Techniek voorstellingen: er waren meevallers op het gebied van techniek doordat veel voor-
stellingen geen of weinig techniek nodig hadden. Hierdoor lagen de kosten voor het inhuren 
van techniek lager dan eerdere jaren het geval was.  

• Catering/munten/sejours: dit is een van de posten waarop we bezuinigd hebben: er is door 
tegenvallende inkomsten minder uitgegeven aan munten en sejours. 

• Verblijf en vervoer tijdens het festival: we hebben vooral door sponsordeals (in natura) deze 
kosten laag kunnen houden, via met name Stay Okay (verblijf) en Swapfiets (fietsen tijdens het 
festival).  
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2.2 Subtotaal Offline Communicatie en Online Communicatie 
Doordat we geen bijdrage hebben ontvangen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het CMU ten 
behoeve van jubileumuitgaven, hebben we moeten bezuiniging op de plannen om het jubileum via 
marketinguitingen zichtbaar te maken. Dit was zowel op het gebied van online als offline communica-
tie en verklaart daarmee de grote verschillen binnen deze subtotalen. 
 
Ten opzichte van voorgaande jaren is er een andere deal gemaakt met marketingbureau Trust Marke-
ting, voor het werven van Stamgasten (vrienden van het festival en jaarlijkse donateurs) tijdens het 
festival. Zijn konden de dienst niet meer leveren onder de eerdere voorwaarden, waarbij zij een per-
centage van de door hen binnengehaalde inkomsten aan ons konden factureren. We hebben daardoor 
dit jaar voor het eerst gewerkt met een uurvergoeding, wat hogere kosten met zich meebracht. Dit is 
deels opgevangen door een verlaging van de jaarlijkse overige kosten die we maken voor de Stamgas-
ten.  
 
2.3 Subtotaal Organisatie 
Een belangrijke oorzaak van deze hoger uitgevallen kosten zit in de aanschaf van iZettle pinautomaten. 
Dit is een investering voor de toekomst en zorgt ervoor dat donaties van het publiek ook per pin op-
gehaald kunnen worden. Daarnaast hebben we om kosten te besparen minder uitgegeven aan coa-
chingsonderdelen binnen de organisatie dan we vooraf begroot hadden.  
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               Stichting CaféTheaterFestival
               T.a.v. het bestuur
               Bilstraat 166
               3572 BP  UTRECHT

Referentie: 1665JR18                Amsterdam, 9 mei 2019
Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte heer/mevrouw,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,
Holthaus Advies B.V.

I.F.K. Parkanyi
Financieel adviseur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 11 november 2013 werd Stichting CaféTheaterFestival per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30198303.

De doelstelling van Stichting CaféTheaterFestival wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
a. het laagdrempelig maken van theater (in de ruimste zin van het woord), het naar de mensen toe brengen
van theater en het stimuleren van (jong) theatertalent.

- Kouwenberg, Pim

- Derksen, Henricus Gerardus Wilhelmus

b. de stichting tracht dit doel te bereiken door (jonge) theatermakers de kans te geven om binnen een
horecagelegenheid hun voorstelling te tonen.
c. de stichting beoogt niet het maken van winst.

- Hermkens, Wilhelmus Johannes Franciscus

Het bestuur wordt gevormd door:

- Coumans, Agnes Theodora Helena
- Faas, Judith
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]
Inventaris 3.820 1.153

3.820 1.153

Vlottende activa

Vorderingen [2]
Handelsdebiteuren 484 -

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 4.517 2.521

Overlopende activa 14.031 3.197
19.032 5.718

Liquide middelen [3] 72.124 14.992

Totaal activazijde 94.976 21.863

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen [4]
Overige reserves 4.685 3.822

4.685 3.822

Kortlopende schulden [5]
Handelscrediteuren 10.921 16.041

Overlopende passiva 79.370 2.000
90.291 18.041

Totaal passivazijde 94.976 21.863

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.2  Staat van baten en lasten over 2018

€ € € €

Netto-omzet [6] 209.526 155.241

Inkoopwaarde van de omzet [7] 147.870 88.505

Bruto bedrijfsresultaat 61.656 66.736

Afschrijvingen materiële vaste activa [8] 833 367

Overige personeelskosten [9] 20.303 21.398

Huisvestingskosten [10] 8.833 8.617

Verkoopkosten [11] 14.677 13.075

Autokosten [12] 1.148 132

Kantoorkosten [13] 3.534 1.342

Algemene kosten [14] 11.079 5.593

Som der bedrijfskosten 60.407 50.524

Bedrijfsresultaat 1.249 16.212

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] -384 -247

Som der financiële baten en lasten -384 -247

Resultaat 865 15.965

2018 2017
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Bilstraat 166 te Utrecht.
- Het laagdrempelig maken van theater.
De activiteiten van Stichting CaféTheaterFestival, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

Stichting CaféTheaterFestival, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 30198303.
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter
vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2018 Totaal 2017
€ € €

Aanschafwaarde 1.834 1.834 1.834

Cumulatieve afschrijvingen -681 -681 -314

Boekwaarde per 1 januari 1.153 1.153 1.520

Investeringen 3.500 3.500 -

Afschrijvingen -833 -833 -367

Mutaties 2018 2.667 2.667 -367

Aanschafwaarde 5.334 5.334 1.834

Cumulatieve afschrijvingen -1.514 -1.514 -681

Boekwaarde per 31 december 3.820 3.820 1.153

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 484 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.517 2.521

Afschrijvingspercentages:
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 4.777 -

Nog te ontvangen subsidies 9.254 3.197
14.031 3.197

Liquide middelen  [3]
ABN-Amro .507 (Utrecht) 70.421 9.877

ABN-Amro .912 (Tilburg) 483 -

ABN-Amro .172 (Zwolle) 1.220 -

Deposito rekening - 5.115
72.124 14.992
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  [4]

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 3.822 -12.142

Uit voorstel resultaatbestemming 863 15.964

Stand per 31 december 4.685 3.822

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

Handelscrediteuren

Crediteuren 10.921 16.041

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 5.416 -

Vooruitontvangen subsidies 73.954 2.000
79.370 2.000

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Theaterhuis de
Berenkuil, Bilstraat 166 te Utrecht. De kale huurverplichting bedraagt € 4.140 per jaar. De huurverplichting
loopt tot en met 31-12-2020.
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017
€ €

Netto-omzet  [6]
Publieksinkomsten - bijdrage publieksdonaties 24.472 14.078

Publieksinkomsten - stamgasten 7.064 8.026

Publieksinkomsten - via randprogrammering - 1.057

Deelnamegeld cafés 18.044 11.000

Bijdrage café AKT - 1.100

Sponsorinkomsten 1.800 6.000

Inkomsten uit advertenties 2.744 1.550

Verhuurinkomsten 2.994 3.992

Particuliere fondsen 38.000 12.000

Subsidie Gemeente Utrecht 65.088 63.938

Overige publieke subsidies 45.000 32.500

Inkomsten KNUS 2.650 -

Giften en crowdfunding 1.670 -
209.526 155.241

Inkoopwaarde van de omzet  [7]
Werving en selectie makers 862 818

Randprogrammering 7.768 4.527

Café Theater Fabriek 4.435 3.148

Freelance vergoedingen 92.043 52.546

Makersvergoedingen 23.263 15.600

Anti Kater Theater 1.369 1.645

Bijdrage publieksdonaties voor makers 12.068 6.689

Vergoedingen KNUS 2.200 1.600

Huur techniek 1.947 1.932

Jubileumkosten 1.915 -
147.870 88.505

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Inventaris 833 367
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017
€ €

Onkostenvergoedingen  [9]
Reiskostenvergoeding 2.804 1.949

Coaching organisatie 124 800

Catering tijdens festival 8.577 5.539

Vrijwilligersvergoedingen 6.110 11.000

Overige onkosten 2.688 2.110
20.303 21.398

Huisvestingskosten  [10]
Huur kantoor 7.473 7.432

Huur studio's en opslagruimte 1.360 1.185
8.833 8.617

Verkoopkosten  [11]
Campagne/promotie 6.711 3.429

Sponsoring 100 -

Representatie- en vergaderkosten 1.027 1.763

Publieksonderzoek - 40

Kosten Stamgasten 1.673 1.527

Overige offline communicatie 2.544 1.984

Overige online communicatie 2.622 4.332
14.677 13.075

Vervoersmiddelen  [12]

Huur vervoer 1.148 132

Kantoorkosten  [13]
Kantoorbenodigdheden 1.369 581

Drukwerk 1.166 -

Verzendkosten 195 226

Telecommunicatie 280 320

Contributies en abonnementen 404 215

Overige kantoorkosten 120 -
3.534 1.342
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017
€ €

Algemene kosten  [14]
Administratiekosten 5.319 4.122

Vergunningen - 177

Zakelijke verzekeringen 1.819 1.286

Overige algemene kosten 1.352 -

Overige algemene kosten 2.589 8
11.079 5.593

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Rentelast rekening courant banken 384 247
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