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Voorwoord 
 
Het Café Theater Festival (CTF) biedt voor velen een eerste kennismaking met theater, zo dicht op de huid dat het 
niemand onberoerd laat. Bezoekers staan op het CTF nietsvermoedend in een café en BAM, uit het niets begint er een 
voorstelling. Een zanger klimt op de bar en begint te rappen, hiphoppers springen op je tafeltje, de barman zet een aria 
in en naast je begint een acteur hartverscheurend te huilen. 
 
De Stichting CaféTheaterFestival organiseerde in 2019 voor de 16e keer het CTF in Utrecht en voor de 2e keer in 
Tilburg. In onze 3e festivalstad Zwolle, waar in oktober 2018 een eerste CTF werd georganiseerd, vond in 2019 geen 
festival plaats maar werden wel volop voorbereidingen getroffen voor een nieuwe festivaleditie in 2020. Tevens 
organiseerde onze stichting in 2019 het project WijkJury Utrecht, vanuit onze gezamenlijke missie om theater actief 
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.  
 
In maart 2019 vormde Utrecht vier dagen lang het decor van korte voorstellingen van 27 aanstormende gezelschappen 
van jonge makers uit het hele land, te zien op 27 ontmoetingsplekken in de stad. In april volgde het driedaagse CTF 
Tilburg, waar 5 gezelschappen van het CTF Utrecht nogmaals te zien waren, aangevuld met 5 lokaal ontwikkelde 
voorstellingen van lokaal talent. Alle makers volgden voorafgaand aan het festival een ontwikkeltraject in de Café 
Theater Fabriek om tot de ultieme cafévoorstelling te komen. Het brede programma bood een afspiegeling van actuele, 
grootstedelijke onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, 
objecttheater, storytelling, urban arts of performance.  
 
Naast festivalbezoekers bereikte het CTF veel nieuw, niet-regulier publiek (56% van het totaal, zo blijkt uit 
publieksonderzoek), doordat de kroegen voor een deel gevuld zijn met nietsvermoedende bezoekers die met hun neus 
in de boter vallen. Sommige bezoekers zagen alleen de voorstelling in ‘hun’ stamkroeg, anderen stippelden routes uit en 
hopten van café naar café. Zowel het CTF Utrecht als Tilburg 2019 werd door bezoekers in publieksonderzoek 
gewaardeerd met een 8,2. We ontvingen 19.000 bezoekers in Utrecht en 4.000 in Tilburg. Daarnaast bereikten we 
met randactiviteiten, zoals voorstellingen op het Utrechtse UITfeest en de landelijke Best of CTF Tournee, nog zo'n 
3.000 bezoekers. 
 
In dit jaarverslag reflecteren we op een mooi festivaljaar dat we met een goed resultaat konden afsluiten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daan Lustenhouwer & Alinde Hoeksma 
Zakelijk Directeur   Artistiek Directeur 
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1. Artistieke reflectie 
 

" Het CTF bracht ons zelfvertrouwen, artistieke verdieping en waardevolle contacten. Een nieuwe stap in de 
 ontwikkeling van onze eigen stem en signatuur. We zijn er verrijkt uitgekomen." - Theater Tocht, CTF Utrecht 2019 

 
1.1 Het CTF-hoofdprogramma 
Na maanden van talent scouten en een open inschrijving kwamen er 125 voorstellingsconcepten binnen van 
gezelschappen die op het CTF Utrecht wilden spelen en nog eens 30 van Tilburgse gezelschappen die op het CTF 
Tilburg wilden spelen. Uit deze concepten selecteerden we 55 gezelschappen die in een selectiegesprek hun concept 
mochten komen pitchen, middels het tonen van live materiaal en een dramaturgisch vraaggesprek. Hieruit werden de 
32 meest veelbelovende gezelschappen en voorstellingsconcepten geselecteerd, waarvan 5 in Utrecht én Tilburg 
mochten spelen, 5 alleen in Tilburg, en 22 alleen in Utrecht. We stelden hiermee een programma samen waarin 
locatiegerichtheid, culturele diversiteit, genrediversiteit en maatschappelijke relevantie centraal stonden. In de bijlage 
vindt u een overzicht van de gerealiseerde programmering. Enkele trends die opvielen in het programma: 

• Op thematisch niveau deden veel gezelschappen pogingen om via hun kunstdiscipline contact en verbinding 
te maken, met elkaar en met het publiek. Ze bevroegen de scheiding tussen publieke ruimte en privéruimte, 
speelden met de grens tussen publiek en performers, zochten naar écht contact binnen een digitale wereld en 
speelden met het thema eenzaamheid in de context van een gezellige kroeg. 

• Familiebanden waren volop vertegenwoordigd in het programma. Enerzijds binnen de gezelschappen zelf: er 
waren een broer en een zus, twee zussen en een moeder en dochter die samenwerkten in een voorstelling en 
hun familierelatie thematisch centraal stelden. Ook naast deze drie voorstellingen kwamen familiebanden 
terug in een voorstelling over een familiefeest, een voorstelling over drie zusjes en een voorstelling over een 
vader-dochter band.  

• We programmeerden meer dans en fysiek theater dan ooit tevoren, met maar liefst 14 voorstellingen. Waar 
de fysieke beperkingen van een café dansmakers in het verleden vaak afschrikten, lijken steeds meer 
dansmakers zich vandaag de dag te ontwikkelen tot locatiemakers die deze beperkingen juist tot kansen 
maken. Ze vertrekken vanuit de ruimte en de inspiratie die het café hen biedt. Het feit dat de juryprijs van het 
CTF 2017 en 2018 werd gewonnen door achtereenvolgens dansgezelschap MAN II CO en Youri & Marie 
heeft er ook voor gezorgd dat het CTF bekender is geworden in de danswereld. Ons programmateam kiest er 
bovendien bewust voor om meer dans te programmeren om ons publiek hiermee in aanraking te brengen, en 
is dan ook actief in het scouten van nieuw danstalent. Niet alleen dans, maar ook circusdisciplines als 
haarhangen, jongleren en acrobatiek vonden hun weg in het programma binnen een theatrale voorstelling. 

• Er waren veel cross-overs in het programma te zien, met combinaties als spoken word & teksttoneel, 
operazang & beatbox, slapstick & poëzie. De combinatie livemuziek & dans vormde dit jaar het uitgangspunt 
van 5 verschillende voorstellingen, door onder meer een tangokwartet met een moderne danseres, en met 
dans op de soundscape van een live muzikant die cafégeluiden mixte met tekst en vioolmuziek. 

 
We zijn trots op de kwaliteit van het programma, die door bezoekers in het publieksonderzoek gewaardeerd werd met 
een gemiddeld cijfer van 8,2. Na een intensief coachingtraject in de Café Theater Fabriek (zie paragraaf 1.4) en een 
try-out op locatie voor publiek, waren de gezelschappen er stuk voor stuk klaar voor om de cafés plat te spelen. Bij 
Quinteto des Diablo in Mevr. Dudok van de Stadsschouwburg Utrecht werd meerdere keren een staande ovatie 
gegeven, bij publiekslieveling Bart&Maarten in Utrechts café De Morgenster stonden er steeds rijen voor de deur van 
het café, en ons jeugdprogramma wist kinderen van alle leeftijden verwonderd en met open mond te laten kijken naar 
de voorstellingen.  
 
1.2 Specials en randprogramma op het CTF Utrecht 
Op het CTF Utrecht organiseerden we rondom het hoofdprogramma van jong, vaak net afgestudeerd talent, een 
publiekelijk randprogramma door meer gevorderde makers (CTF-specials), door theater- en dansstudenten (CTF-
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Pleinprologen) en door muzikanten (CTF-Muziekprogramma). Ook was er een besloten randprogramma voor 
professionals (CTF-professionalsprogramma) en een speciaal randprogramma voor makers (CTF-
inspiratieprogramma). 
 
CTF-special 1: Festivalopening De Staat van het Café door Club Gewalt 
Het CTF werd voor het derde jaar op rij geopend met de Staat van het Café, losjes geïnspireerd op de Staat van het 
Theater dat we kennen van het Nederlands Theater Festival. Ieder jaar vragen we een gezelschap dat eerder op het CTF 
speelde, om het festival te openen met een theatrale reflectie op het kroegleven. Dit jaar was de eer aan Club Gewalt, 
het muziektheatercollectief dat in 2013 hun allereerste voorstelling Carnavalskinderen maakte en speelde op het CTF 
en daarmee de juryprijs won. Speler Amir Vahidi nam in Mevr. Dudok van de Stadsschouwburg Utrecht de rol aan van 
een absurdistische dichter, geilend op de muzikaliteit van taal en zijn eigen intellectuele voorkomen, die zijn publiek 
manipuleerde en weg zwijmelde bij zijn hoogdravende gedicht 'Het café'. De tekst werd mede geschreven door 
dramaturg Anne van de Weteringen en de regie werd gedaan door Sanne Elon Vrij. 
 
CTF-special 2: Café Theater Onderzoekers De Trans//Missie 
Jaarlijks biedt het CTF één gezelschap, dat eerder al speelde op het CTF, de kans om onder onze vleugels een jaar lang 
artistiek onderzoek te doen in een Utrechtse Wijk. In dit Café Theater Onderzoekers-traject staat de vraag 'wat kan 
theater in of voor een wijk betekenen' centraal. Dit jaar was de eer aan muziektheatercollectief De Trans//Missie dat 
koos voor stadsdeel Leidsche Rijn. Een jaar lang dompelden theatermakers Derk Stenvers en David Schwarz zich onder 
in de ontstaansgeschiedenis en verhalen van deze wijk, door er veel tijd door te brengen, met bewoners en organisaties 
in gesprek te gaan en te participeren in allerlei evenementen. Het resultaat van het onderzoek werd gevangen in zowel 
een zesdelige podcast-serie als in de cafévoorstelling De Mythe van Leidsche Rijn in Wijnbar Most in Leidsche Rijn. 
Tijdens meerdere voorstellingen raakten inwoners van Leidsche Rijn geëmotioneerd vanwege de bijzondere blik van 
deze theatermakers op hun stadsdeel. 
 
CTF-special 3: Lunchvoorstelling Boys won't be Boys door Rikkert van Huisstede 
Nieuw op het CTF was een exclusieve lunchvoorstelling die we organiseerden in samenwerking met LE:EN PLAY, 
waarbij bezoekers konden genieten van een luncharrangement en een bijzondere variétévoorstelling. Toen artistiek 
directeur Alinde Hoeksma Boy's won't be boys van Rikkert van Huisstede zag op het Amsterdam Fringe Festival, stelde 
ze zich voor dat deze montage performance vol kwetsbare verhalen nog beter tot zijn recht zou komen in dinersetting. 
Daarom werden de makers uitgenodigd de voorstelling te hernemen op het CTF en werd de voorstelling tot een 
bijzondere, ontroerende bezoekerservaring gemaakt voor de echte CTF-fans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rikkert van Huisstede met Boys Won’t Be Boys – lunchvoorstelling @ NE:EL op CTF Utrecht 2019 
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CTF-Pleinprologen: Straatprogramma door studenten 
Met ons nieuwe straatprogramma Pleinprologen boden we, naast de theatrale verassingen in de cafés, ook interventies 
in de publieke ruimte van de straat. Toevallige passanten werden verrast met straattheateracts die enerzijds een ervaring 
op zichzelf boden en anderzijds het doel hadden om de passanten te verleiden de cafévoorstellingen te gaan bezoeken. 
Dit noemden we 'Pleinprologen': een voorspel voor een bezoek aan de rest van het festival. Er waren op de Neude en 
het Janskerkhof drie verschillende Pleinprologen te zien die allemaal zes maal speelden, van twee groepjes studenten 
van HKU Theatre & Education (gecoacht door theatermaker Mechtild Prins) en van één groepje dansstudenten van 
PACT Dans Amsterdam (choreografie door Moreen Beentjes van MAN II CO). We lieten deze Pleinprologen bewust 
ontwikkelen door studenten, zodat we niet alleen afgestudeerde talenten, maar ook getalenteerde studenten de kans 
bieden om onder onze vleugels te experimenteren met theater in de publieke ruimte.  
 
CTF-Muziekprogramma: Utrechtse muziektalenten 
Rondom de voorstellingen organiseerden we een muziekprogramma, dat festivalbezoekers de gelegenheid bood om na 
de voorstellingen samen te komen bij onze afterparty's en te genieten van Utrechts muziektalent. De feestjes vonden 
plaats in 't Oude Pothuys, waar op donderdag een jamsessie te zien was, op vrijdag de Utrechtse band Bezwaren Fanfare 
een feestje bouwde en op zaterdag de Utrechtse blazersband De Baron (die in 2017 een voorstelling maakte op het 
CTF) het publiek los liet gaan. Na deze optredens werden de feestjes voortgezet met Dj’s die ooit als makers op het 
CTF speelden, te weten DJ Lee-John (Leon Brill), Dj’s van Club Gewalt (Robbert Klein en Rick Mouwen), en 
Stamgasten Soundsystem (David Verschoor & Sebastiaan Hildesheim). 
 
CTF-professionalsprogramma: Sneak previews voor het werkveld 
De samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht werd dit jaar uitgebreid: niet alleen fungeerde Mevr. Dudok als 
voorstellingslocatie en als locatie voor de festivalopening, ook konden we gebruik maken van restaurant Zindering voor 
ons professionalsprogramma. We organiseerden op de festivalvrijdag een middag waarin programmeurs, pers en andere 
professionals samen kwamen om sneak previews te bekijken van alle CTF-voorstellingen. Aanwezig waren 87 
professionals van theaters, festivals, fondsen, de gemeente en provincie, castingbureaus en impresariaten om nieuw 
talent te scouten en het festivalprogramma te ontdekken. Ieder gezelschap kreeg 2 minuten de tijd om een sneak 
preview te geven, die ze hadden voorbereid in een workshop in onze Café Theater Fabriek. Na de sneak previews was 
er gelegenheid om tijdens een netwerkborrel met elkaar in gesprek te gaan. Professionals kregen tevens, indien gewenst, 
advies op maat van ons programmateam voor geschikte voorstellingen, en gingen de rest van de vrijdagavond op pas 
langs de vele voorstellingen in de cafés.  
 
CTF-inspiratieprogramma: Op pad met een programmeur 
Tot slot organiseerden we voor het eerst het programma 'Op pad met een programmeur', speciaal voor makers die 
interesse hebben om in de toekomst deel te nemen aan het festival. Onze programmamakers Luc de Groen en Saskia 
Tilanus namen beiden op één festivaldag een groep makers mee langs drie cafévoorstellingen, om inspiratie op te doen, 
het festival beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan over wat goed werkt in een cafévoorstelling. Hiermee 
hoopten we nieuw talent alvast op het juiste spoor te zetten om na te denken over interessante voorstellingsconcepten 
die uitgaan van het café als locatie, om een plan in te dienen voor de festivaleditie van 2020. 
 
 
 

"Het CTF heeft mij de mogelijkheid gegeven om mezelf als maker en performer te laten zien aan publiek en professionals.  Ook is de 
betrokkenheid van het CTF programmateam echt super. Ik heb me door jullie heel welkom, gezien en gesteund gevoeld." - Marjon Moed, 

CTF Utrecht 2019 
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1.3 Randprogramma CTF Tilburg 
 
Kick-off  
Voorafgaand aan het festival organiseerden we in Tilburg op donderdag 28 februari in de Rode Salon van de Nieuwe 
Vorst een kick-off avond. Het doel was reuring te creëren rondom de tweede editie van het CTF Tilburg. Café-
eigenaren, sponsoren en contacten uit de culturele sector ontmoetten elkaar. Het publiek werd getrakteerd op een 
voorproefje van de CTF-voorstelling van Maele&Madeira en daarnaast hernamen Anne&Lisa - die in 2018 te zien 
waren op het CTF Tilburg - hun CTF-voorstelling voor dit publiek. 
 
CTF-special: Festivalopening met MAN || CO 
In de Nieuwe Vorst openden we het festival op vrijdag 5 april met speeches van onder meer Maurice Dujardin (directeur 
de Nieuwe Vorst) en Bas Verberk (raadslid D66). Het vijfkoppige dansgezelschap MAN||CO warmde het publiek 
vervolgens op met de vrolijke voorstelling When we cried confetti, waarmee zij in 2017 de juryprijs wonnen op het CTF 
Utrecht. 
 
 

 “Misschien schuilt daarin wel de charme van het Café Theater Festival: ze vermomt zich als het alledaagse. (…) De gasten 
staken hun gesprekken en draaien verrast om naar het podium dat eerst een tafel was. Je ziet in hun ogen hoe geprobeerd 
wordt de vreemde ontwikkelingen in het café in overeenstemming te brengen met de verwachtingspatronen die zij hadden 

toen ze naar binnen stapten voor een kopje tomatensoep. Alle patronen worden ineens onzeker. Misschien is het menu een 
gedicht. Wie weet leiden de bordjes toiletten wel naar een verborgen expositie. Is de handendroger een muziekinstrument. De 

alledaagsheid wordt aanschouwd door de bril van de verbeelding. Een bril die iedereen bij zich draagt, maar slechts zelden 
opzet. Maar bij het Café Theater Festival wordt de bezoeker uitgedaagd hem op te zetten in een alledaagse situatie. Wat je 

dan ziet laat zich niet beschrijven, maar zult u straks zelf moeten ervaren. “ - Speech gemeenteraadslid Bas Verberk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN || CO in de Nieuwe Vorst tijdens de opening van het CTF Tilburg 2019 
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CTF-muziekprogramma 
Op vrijdagavond hielden we in Tilburg een afterparty met dj’s van Exotische Verhalen van het Middenrif, op zaterdag was 
er discomuziek van The Dolphin en op zondag werd het festival afgesloten met jonge, talentvolle muzikanten van George 
Kush Collective. De muziekprogrammering zorgde ervoor dat niet alleen organisatie, makers en vrijwilligers op de 
feestjes afkwamen maar we ook een flink festivalpubliek bereikten.  
 
 
1.4 Café Theater Fabriek 
 
"De fabriek is een grote meerwaarde voor meedoen aan het CTF. Als maker kom je terecht in een warm bad, een broedplaats om te 
experimenteren onder sterke begeleiding."  - Kira en Pinar, CTF Utrecht 2019 
 
Een belangrijke motor achter de kwaliteit van onze programmering is de Café Theater Fabriek, het ontwikkelplatform 
waar we artiesten ondersteunen in het maken van theater in de publieke ruimte, en specifiek voor hun café. In de fabriek 
reikten we het volgende aan: 

• Ieder gezelschap werd gekoppeld aan een artistiek coach van het CTF, die het gehele maakproces 
ondersteunde, via een conceptgesprek en minstens drie repetitiebezoeken op locatie. Hierin werd aandacht 
besteed aan dramaturgie, locatiegebruik en publieksinteractie. 

• Twee voorbereidende workshopdagen met veel onderlinge uitwisseling en inspiratie, waar onderdelen als PR, 
subsidieaanvragen, en theater in publieke ruimtes centraal staan. Nieuw was de uitgebreide aandacht die we 
dit jaar hebben besteed aan ondernemerschap. In het kader van de Fair Practice Code boden we de 
gezelschappen extra hulp bij het werven van eigen gelden, naast de vergoedingen die ze van het CTF 
ontvangen. Op de eerste artiestendag waren er workshops door de Gemeente Utrecht en Janivo Stichting 
om de makers te informeren en inspireren rondom aanvraagmogelijkheden. Het resultaat was dat de drempel 
voor makers om aan te vragen lager werd en dat meerdere CTF-gezelschappen een subsidie hebben 
aangevraagd en ontvangen. 

• Gezelschappen die werkten op basis van tekst, kregen een exclusieve workshop aangeboden van Timen Jan 
Veenstra van de Tekstsmederij, waarbij werd ingezoomd op tekstgebruik op locatie en spanningsbogen in de 
publieke ruimte. 

• In de fabriek boden we matchmaking op maat, door gezelschappen te koppelen aan regisseurs, zakelijk leiders 
of andere jonge professionals uit ons netwerk. Zo was gezelschap Club Lam voor hun voorstelling op zoek naar 
zowel een eindregisseur als een zakelijk leider, waarmee we hielpen door hen te matchen aan regisseur Loek 
de Bakker en zakelijk leider Margot de Sera. 

• Een try-out voorstelling in het eigen café inclusief een geleid nagesprek met het publiek. Op de try-outs 
waren op onze uitnodiging groepjes theaterwetenschapstudenten aanwezig, die onder begeleiding van hun 
docent deelnamen aan de nagesprekken en voor waardevolle feedback zorgden. 

• Het genoemde professionalsprogramma gaf alle gezelschappen de kans zich te presenteren aan het werkveld 
en met programmeurs in gesprek te gaan. In de bijlage 'gerealiseerde programmering' is te zien welke CTF-
voorstellingen op basis hiervan direct zijn doorgeprogrammeerd naar andere speelplekken. Onder meer 
Karavaan Festival, Theater Kikker en Horizontoer hebben direct voorstellingen geprogrammeerd op basis van 
scoutwerk op CTF - naast de organisaties die sowieso al speelplekken weggaven via onze winnaarstournee. 

• Na het festival werd er een terugkomavond georganiseerd, waarin alle makers persoonlijke feedback kregen 
van de juryleden, en ze met hun artistieke coach reflecteerden op het maakproces en een blik op de toekomst 
werpen. 

• Tot slot hebben we in Utrecht na het festival de workshopdag 'En nu… de praktijk' georganiseerd in 
samenwerking met Het Huis Utrecht, voor zowel CTF-makers en externe makers als voor ondernemers en 
producenten. Met verschillende sprekers en interactieve sessies gingen we in op onderwerpen als organisatie, 
financiering en het ontwikkelen van eigen signatuur voor jonge professionals die bouwen aan hun werkpraktijk.  
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1.5 Culturele diversiteit 

 

‘Ik vind het concept van shows in cafés heel dope. Het is tof hoe de performers gebruik maken van alle randen van het café. Ook vind ik 
het dope dat het een programma is door de stad heen, waar je een route kunt uitstippelen en onderweg de stad en nieuwe cafés ontdekt. Ik 

vond de cafés super gezellig met een jazzy vibe, ik ga er zeker terugkomen.’ 
 - Raymond Ramdihal, critical friend & organisator Freedom City 

In onze cafés zien we gemiddeld weinig gasten van een cultureel diverse achtergrond, waardoor ons publiek nog 
grotendeels wit is. Het CTF erkent het maatschappelijke belang van diversiteit en inclusiviteit en wil zich als festival 
hiertoe verhouden. Ons festivalformat is in staat om nieuwe publieksgroepen op te zoeken en podiumkunsten 
toegankelijk te maken voor een breed publiek. Om te bouwen aan een cultureel diversiteitsbeleid hebben we in 2019 
een aantal gesprekken opgetuigd: 

* Met het gehele festivalteam hebben we interne brainstormsessies gehouden om voor onszelf te definiëren 
wat culturele diversiteit voor ons betekent, wat het belang ervan is voor het CTF en welke stappen we kunnen 
zetten om hierin doelen te behalen.  

* Een van onze medewerkers Fiep Nijhof, tevens masterstudent 'Arts and society' aan de Universiteit Utrecht, 
heeft afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar het culturele diversiteitsbeleid van het CTF, resulterend 
in een masterscriptie. Mede op basis van de uitkomsten hiervan, zijn we aan de slag gegaan met voorzichtige 
stappen richting een betere aansluiting bij de code culturele diversiteit.  

* We hebben ons aangesloten bij het PACT-netwerk in Utrecht als zogenaamde 'Doener' om samen met 
collega-instellingen mee te bouwen aan een inclusieve sector. We bezoeken de georganiseerde bijeenkomsten 
om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

* Bij PACT hebben we Raymond Ramdihal leren kennen als een van de 'critical friends' die bereid is organisaties 
te bezoeken en een spiegel voor te houden op het gebied van (culturele) drempels. Ramdihal heeft een groep 
'friends' opgetrommeld, die we tijdens het festival op sleeptouw hebben genomen langs verschillende 
voorstellingen. Na het festival hebben zij hun ervaringen met ons gedeeld en ons van opbouwende feedback 
voorzien, die we volgend jaar zullen meenemen in onze planvorming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sherise & Gianine Strang met There is Nothing, but There is Something @ ‘t Oude Pothuys op CTF Utrecht 
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Naast deze gesprekken hebben we de volgende concrete stappen ondernomen op het gebied van de vier P's: 
 
Programma: In 2018 was het CTF-programma nog weinig cultureel divers. Voor de editie van 2019 hebben we er actief 
naar gestreefd meer kleur aan te brengen in het programma, op het gebied van performers, genres en thema's: 

* We zijn actiever gaan scouten op plekken waar cultureel divers talent zich toont, zoals in het Bijlmer 
Parktheater, Podium Mozaïek, op MBO-dansopleidingen, festivals en andere urban presentatieplekken. We 
nodigden talentvolle biculturele makers actief uit zich aan te melden, zoals Barbara Willemsen en Anouar 
Ennali die we scoutten op Delft Fringe en die vervolgens voor het CTF een nieuwe voorstelling maakten over 
nieuwkomers. 

* We hebben onze artiestenoproep verspreid via organisaties met een achterban aan multicultureel talent zoals 
DOX, Likeminds, Cultuurhuis Kanaleneiland, Right About Now, Hiphophuis Rotterdam, Bijlmer 
Parktheater, Podium Mozaïek en Solid Ground Movement. 

* We hebben onze aanmeldprocedure veranderd om deze toegankelijker te maken voor een brede groep makers 
en artiesten. Naast een tekstuele aanmelding, boden we de mogelijkheid om een inschrijving via een videopitch 
te doen.  

* In het maken van onze selectie maakten we culturele diversiteit tot bewust selectiecriterium (naast 
inclusiviteit op breder vlak). We probeerden zoveel als mogelijk - vanuit de ontvangen inschrijvingen - te 
waarborgen dat de programmering een afspiegeling bood van onze samenleving, zowel op het gebied van 
culturele achtergronden van de artiesten als binnen de thema’s en genres. Uiteindelijk bevatte bijna een derde 
van de geprogrammeerde gezelschappen makers van een niet-westerse achtergrond, wat een flinke stijging is 
ten aanzien van een jaar eerder. We trachten die lijn voort te zetten. 

 
Partners: Hoewel er een plan lag om een samenwerking aan te gaan met New Dutch Connections in de vorm van een 
coproductie met een groep nieuwkomers, is dit helaas niet van de grond gekomen. Wegens interne problemen trok 
NDC zich terug uit deze samenwerking. Een nieuwe samenwerking is opgestart met de Utrechtse urban 
dansorganisatie Freedom City voor een coproductie in 2020.  
 
Personeel: In de vakjury hebben we met Milone Reigman een expert opgenomen met een Surinaamse achtergrond en 
veel ervaring met multicultureel theater. In het bestuur is Sharon Wezer aangetrokken als nieuw lid, specialist op het 
gebied van Indiase danskunst en voorheen Coördinator Marketing en Communicatie bij het multicultureel 
georiënteerde DOX.  
 
Publiek: 

* Omdat de WijkJury Utrecht onder onze stichting valt (zie paragraaf 1.7), bezocht deze cultureel diverse groep 
mensen uiteraard meerdere voorstellingen op het CTF. Doordat we hen al de try-outs lieten bezoeken en 
daar verslag van lieten doen, genereerden we publiciteit voor het festival onder hun achterban. 

* Ons plan om een voorstellingslocatie op te nemen met een cultureel diverse doelgroep is in 2019 nog niet 
geslaagd. Er zijn wel gesprekken gestart met Marokkaans Koffiehuis Cousina voor deelname aan het CTF 
Utrecht 2020. 

* Ook op marketinggebied zijn inspanning gericht, waarover meer te lezen is in het hoofdstuk Marketing en 
Communicatie. 

 

1.6 Stimuleringsprijzen en Best of CTF Tour 
Op zondagavond van beide festivals vond een prijsuitreiking van onze stimuleringsprijzen plaats. In Utrecht werden een 
Jeugdprijs, Publieksprijs en Juryprijs uitgereikt en in Tilburg een Publieksprijs.  De Juryprijs werd uitgereikt aan Jeff 
Aendenboom met zijn existentiële, absurdistische monoloog God zal ons (niet) redden. De vakjury roemde Aendenboom 
als 'performer met een sterke persoonlijkheid, licht gevaarlijk in de benadering van het publiek'. Zie het volledige 
juryrapport in de bijlage. De vakjury bestond uit Fabian Pikula (programmeur Chassé Theater), Josephine van Rheenen 
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(artistiek leider De Dansers), Milone Reigman (artistiek coördinator Het Huis Utrecht), Niels van der Steen 
(choreograaf en dansdocent) en Wouter Bakker (programmeur Verkadefabriek). In Utrecht ging de publieksprijs naar 
de muzikale kleinkunstvoorstelling Het jaar van de man van Bart & Maarten. De Publieksprijs in Tilburg ging naar Hannah 
& Lida Zwaans met de voorstelling Aan alle moeders.  
 
De Publiekswinnaar en Jurywinnaar van het CTF Utrecht wonnen een Best of CTF Tour in 2019-2020 met 
speelplekken in Hofman Café (Utrecht), Buitenkunst (Dronten), Compagnietheater (Amsterdam), Chassé Theater – 
Cultuurnacht (Breda), Vrijhof Cultuur (Enschede), Theater Bouwkunde (Deventer), Zaal 3 (Het Nationale Theater 
Den Haag), Theater Walhalla (Rotterdam), Hoogte 80 (Arnhem), Karavaan Festival (Alkmaar) en 't Zonnehuis 
(Amsterdam). De Jurywinnaar ontving bovendien duizend euro prijzengeld om te investeren in een nieuw project, en 
een kans om tijdens Monsteren in Theater Kikker nieuw materiaal te testen. Ook kregen alle winnaars 
coachinggesprekken op maat voor hun ontwikkeling en voor het omvormen van de locatiegerichte cafévoorstelling naar 
andere speelplekken. De publieksprijswinnaar van CTF Tilburg kreeg een speelplek aangeboden op Prejavu van het 
Makershuis Tilburg. 
 
Tot slot was er op het CTF Utrecht voor het eerst een speciale Kinderjury, bestaande uit vier kinderen die het 
jeugdprogramma bezochten en daar, onder begeleiding van Cultuur19, een favoriet uitkozen. De Jeugdprijs ging naar 
circusduo Throw Flow met de voorstelling Coffee Complex. De voorstelling was volgens de jury 'spannend, soms grappig 
en alle spelers deden heel goed hun best'. (Zie de bijlage voor het volledige juryrapport.) Throw Flow won speelplekken 
op Leidsche Rijn Festival (Utrecht), Hoogte 80 (Arnhem), Gluren bij de Buren (Houten), BAM Festival (Hengelo) 
en Theater Walhalla.  
 
1.7 WijkJury Utrecht 

 
“Na het zien van In het hol van de leeuw van DOX, over hoe je als ouder je kind ondersteunt in zijn of haar keuzes, was ik zo onder 

de indruk dat ik mijn dochter diezelfde week mee heb genomen naar deze voorstelling.” - Brenda (WijkJury 2018-2019) 
 

Sinds 2018 wordt de WijkJury Utrecht georganiseerd door de Stichting CaféTheaterFestival. Dit project – dat al 
jarenlang succesvol was in met name Amsterdam – biedt een ultieme kennismaking met podiumkunsten, om stappen 
te zetten richting ‘cultuur voor iedereen’. Via de Utrechtse WijkJury maken we theaterbezoek toegankelijk voor een 
jaarlijks geselecteerde jury met 15 leden uit Utrechtse wijken. We delen de missie om kunst en cultuur toegankelijk te 
maken voor iedereen, “door het theater naar de wereld te brengen of de wereld naar het theater”. De jury wordt zo 
samengesteld dat deze een afspiegeling vormt van de inwoners van Utrecht, op het gebied van leeftijd, culturele 
achtergrond, opleidingsniveau en woonwijk. Bindende factor is dat zij voorheen nooit naar het theater gingen, maar 
daar wel nieuwsgierig naar zijn. 
 
2018-2019 was ons pilotjaar en vanaf september 2019 startten we met onze tweede WijkJury. De directie van het CTF 
en projectleider Jordy Roeten hebben samen gewerkt om de nieuwe WijkJury te laten wortelen in de stad. We hebben 
gebouwd aan samenwerkingen die ervoor zorgen dat het project sectorbreed gedragen wordt. Alle bezochte 
voorstellingen waren van Utrechtse makers en gezelschappen. We hebben in 2019 tevens een basis gelegd voor een 
stevig productie- en marketingapparaat, waar we op door zullen bouwen om de impact van het project te kunnen 
vergroten. Via (de zichtbaarheid van) het project willen we zoveel mogelijk nieuw publiek bereiken én binden.  
 
We bezochten in 2019 met de WijkJury voorstellingen van het Rosa Ensemble, Shifft, Het Filiaal, De Dansers (op 
Tweetakt), Schweigman&, Stut Theater, DOX, Aluin en natuurlijk van diverse makers op het Café Theater Festival. 
Met de voorstellingen deden we verschillende Utrechtse speellocaties aan, waaronder Podium Hoge Woerd, Theater 
Kikker, Theaterhuis de Berenkuil en Stadsschouwburg Utrecht. Bij de voorstelling van SHIFFT kregen we bezoek van 
wethouder Anke Klein, die zowel de voorbespreking en de voorstelling als het nagesprek bijwoonde.  
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2. Marketing en communicatie 
Voor het CTF 2019 hebben wij ons in het marketingbeleid gericht op een drietal focuspunten: culturele diversiteit, 
jeugd- en familietheater en meer zichtbaarheid. 

2.1 Culturele diversiteit 
Voor meer culturele diversiteit in ons publiek hebben we dit jaar verschillende stappen ondernomen: 

• Er zijn in Utrecht groepen bezoekers uitgenodigd via Connecting Cultures, een zomerschool vanuit New 
Dutch Connections en het AZC aan de Joseph Haydenlaan. Dit is een groep jonge mensen uit het AZC die 
tijdens de zomer al met elkaar cursussen en activiteiten met elkaar hebben ondernomen. We hebben ze in het 
bijzonder uitgenodigd voor de voorstelling Gevangen; deze voorstelling ging over nieuwkomers en vond plaats 
in Buurten in de Fabriek, vlakbij het AZC. 

• We hebben meer nadruk gelegd op niet-Nederlands sprekenden in de communicatie. In Utrecht waren er 13 
Language No Problem voorstellingen te zien en in Tilburg 5. Dit programma werd speciaal uitgelicht op de 
website en in het programmaboek met Engelstalige PR-teksten. Ook werd er een Engelse ‘about’ pagina op 
de website opgenomen. 

• In de campagne is rekening gehouden met een diverse afspiegeling van onze gezelschappen wat betreft 
culturele achtergronden en disciplines. 

• Voor de WijkJury Utrecht hebben we een eigen website gebouwd, waarop reportages geplaatst worden van 
hun voorstellingsbezoeken. Over het CTF-bezoek schreven de juryleden onder meer: 'Verwonderd keken we 
hoe elke uithoek van het café gebruikt werd en als danspartner meedanste. Een middag in het café was nog 
nooit zo mooi.' Ook stuurden we een social mediareporter mee op pad met de WijkJury tijdens het CTF om 
hun aanwezigheid en bevindingen zichtbaar te maken naar het CTF-publiek via onze social media. 

 
2.2 Jeugd- en familietheater 
In eerdere jaren waren de CTF- familievoorstellingen op het CTF Utrecht onderdeel van de algehele campagne van het 
festival. Afgelopen jaar voerden we een gerichtere marketing op families, met een eigen tone of voice, met als doel om 
meer gezinnen naar het festival te trekken. Met succes: de voorstellingen zaten bijna allemaal vol met kinderen en 
gezinnen. Om dit te bereiken hebben we de volgende inspanningen gedaan:  

• Er is een aparte poster ontwikkeld voor het jeugdprogramma op het CTF, die gericht is verspreid op plekken 
waar veel ouders met kinderen komen, zoals bibliotheken in de regio Utrecht, het UCK en zwembaden. 

• We hebben verschillende kindermedia aangeschreven, waaronder Bier en Appelsap, die artikelen over het 
CTF 2019 publiceerden.  

• Er zijn verschillende BSO’s uitgenodigd om de try-out voorstellingen te bezoeken. Hiermee konden de 
gezelschappen hun try-out spelen voor de juiste doelgroep, en konden we programmaboeken meegeven aan 
de groepen kinderen om hun ouders te verleiden nog meer jeugdvoorstellingen te gaan bezoeken tijdens het 
festivalweekend. We hebben verschillende kinderen met hun ouders teruggezien op het festival. Ook voor de 
BSO’s was dit een groot succes en zij hebben aangegeven volgend jaar graag terug te willen komen bij onze 
try-outs. 
 

2.3 Betere communicatie en zichtbaarheid 
Voor onze trouwe en potentieel nieuwe publiek hebben we ingezet op de volgende communicatiemiddelen. 

• Via het publieksonderzoek weten we dat zo’n 40% van onze bezoekers de website gebruikt, waarmee dit ons 
belangrijkste communicatiemedium is. De website was na vijf jaar echter verouderd, waardoor het CTF toe 
was aan een nieuwe website waarmee we bezoekers en geïnteresseerden gebruiksvriendelijker en effectiever 
van informatie kunnen voorzien. We hebben naast een moderne webversie een goedwerkende mobiele versie 
laten ontwikkelen, waarin elementen als crowd control, een plattegrond en een persoonlijk favorietenlijstje 
zijn verwerkt. Het aankomende jaar zullen we aan de hand van gebruikers-statistieken de website verder 
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verbeteren en effectiever maken. Daarnaast kunnen de ‘kinderziektes’ er nu uitgehaald worden. Zo merkten 
we dat we tijdens het festival behoefte hebben aan een grotere bandbreedte, want op sommige piekmomenten 
werkte de website erg traag.  

• Onder andere met steun van het CMU (Centrum Management Utrecht) hebben we in Utrecht City Signing 
kunnen plaatsen in de stad, een grote stap in de zichtbaarheid van het festival buiten de kroegen om. Er 
stonden zes grote torens op de Neude, het Janskerkhof, het Lucasbolwerk en op de Stadhuisbrug, met hierop 
opvallende CTF-voorstellingsfoto’s, een plattegrond en andere informatie over het CTF. Toevallige passanten 
raakten op deze wijze bekend met het CTF en festivalbezoekers konden hiermee snel hun weg naar andere 
locaties uitstippelen. Op de Neude en het Janskerkhof werd het effect van deze signing bovendien nog 
versterkt door de pleinprologen die zich hiernaast afspeelden en extra de aandacht trokken van passanten (zie 
blz 5, CTF-specials). 

• Om onze festivallocaties meer op te laten vallen hebben we de cafés uitgelicht met turquoise lampen en 
beplakt met CTF-raamstickers, en hebben we de eerder gebruikte CTF-lichtbakken via barkrukken 
opgehoogd. Dit is de zichtbaarheid van het festival en onze locaties ten goede gekomen.  

• Via onze sponsorpartner vandeStreek verkochten we in de CTF-cafés een eigen biertje: de Toi Toi Toi-IPA. 
Dit CTF-biertje versterkte de link tussen ons festival en vandeStreek, wat we in 2020 willen doorzetten. Wel 
wisselde de verkoop per locatie, waardoor er in een volgende editie winst te behalen valt in het zichtbaarder 
maken van het biertje in de cafés, via bijvoorbeeld posters en tafelzetters.  

• Met het All you can see-blokkenschema hebben we op een ludieke wijze voortgezet wat verschillende trouwe 
CTF-bezoekers al jaren deden: zoveel mogelijk – zo niet alle – voorstellingen zien tijdens het weekend. Met 
een speciaal uitgelichte route konden alle voorstellingen bekeken worden, of de route kon voor een dag 
gevolgd worden. Voor extra zichtbaarheid zetten we een social-media reporter in die deze route volgde en 
hier online verslag van deed. Via de reporter werd inzichtelijk welke fanatieke bezoekers deelnamen aan onze 
all you can see-route. 

• In samenwerking met Ticket to Tilburg organiseerden we in Tilburg een geheel verzorgde CTF-experience. Een 
geselecteerd gezelschap van social influencers werd ondergedompeld in het festival. Een diner gevolgd door 
een kroegentocht met gids langs de mooiste, leukste, grappigste voorstellingen in de cafés met aansluitend de 
afterparty en overnachting. De aanwezige influencers (8000+ volgers) hebben via Instagram Stories & 
Instagram posts de avond vastgelegd. Dat leverde een potentieel totaalbereik van 137.267 impressies op.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleinproloog bij de CTF City Signing op het Janskerkhof (CTF Utrecht) 
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2.4 Publieksonderzoek 
 

‘Ik vind het leuk om op een laagdrempelige manier veel soorten theater te zien met uiteenlopende onderwerpen en genres. Het is een hele 
vrijblijvende manier om verrassende voortellingen te zien, in combinatie met lekker borrelen!" 

 - Uit publieksonderzoek CTF 2019 

Een jaarlijks onderdeel zijn de publieksenquêtes die we tijdens het festival afnemen. Omdat het CTF geen kaartverkoop 
heeft, komen we op deze wijze meer te weten over ons publiek. We willen een persoonlijk en toegankelijk festival zijn 
en doordat wij als organisatieleden zelf de enquêtes afnemen, horen we directe feedback van onze bezoekers. Vanwege 
de invoering van het Pay What You Can-systeem (waarover later meer) was het publieksonderzoek dit jaar van extra 
belang: we wilden input verkrijgen hoe ons publiek deze nieuwe methode beleefde en of onze communicatie hierover 
effectief was. 

Uit het publieksonderzoek 2019 blijkt dat de gemiddelde festivalbezoeker die bewust op het festival afkwam: 

• 20-30 jaar oud is (Utrecht) of 30-40 jaar oud (Tilburg); 
• in de stad woont waar het festival zich afspeelt (60%); 
• 3 voorstellingen tijdens het CTF bezoekt (57%); 
• buiten het CTF om 1-4 andere voorstellingen per jaar bezoekt (66%); 
• ‘de bijzondere theatersetting’ als belangrijke reden noemt om het festival te bezoeken; 
• 'door het CTF zin heeft gekregen om na het festival vaker naar theater- en dansvoorstellingen te gaan' (84%).  

 
Deze gegevens gebruiken we om ons marketing- en communicatiebeleid in 2020 verder aan te scherpen. 

 

3. Financiële verantwoording 
In 2019 is een totale omzet behaald van €249.607, wat een stijging is van ruim €40.000 ten opzichte van 2018. Met 
deze middelen heeft de stichting een drietal projecten gerealiseerd: het Café Theater Festival Utrecht, het Café 
Theater Festival Tilburg en de Wijkjury Utrecht. De stichting heeft in 2019 een positief resultaat behaald van €4.185, 
als volgt opgebouwd: 

• CTF Utrecht: €1.515 
• Wijkjury Utrecht: €981 
• CTF Tilburg: €1.689 

 
De stijging in omzet is voor een groot deel het resultaat van de introductie van het Pay What You Can-principe. Met 
dit financieringsmodel werken we niet met kaartverkoop, zodat de CTF-voorstellingen onaangekondigd kunnen 
opduiken voor nieuw publiek. We vroegen ons publiek na iedere voorstelling een bijdrage te doen naar draagkracht: €4, 
€7 of €10. Zo maakten bezoekers met een grotere portemonnee het bezoek mogelijk voor diegenen die minder te 
besteden hebben. We legden een verantwoordelijkheid bij het publiek en deden een beroep op ze – net zoals in de 
voorstelling gebeurt. Het heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling aan publieksdonaties. Hiernaast zijn er in 2019 
significant meer inkomsten via private inkomsten binnengehaald ten opzichte van het jaar ervoor.  
 
Met deze hogere opbrengsten was het mogelijk om te investeren in de organisatie, door een medewerker sponsoring & 
partnerschappen aan te nemen en daarnaast hebben alle vergoedingen (conform het beleidsplan 20217-2020) kunnen 
groeien. In totaal is er ongeveer €13.000 meer uitgegeven aan freelancevergoedingen dan in 2018. Hiernaast zijn de 
vergoedingen voor makers gestegen met ongeveer €13.500 gestegen. Tot slot is er geïnvesteerd in de eerder 
beschreven nieuwe website. 
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3.1 Specifieke bijdrage Janivo Stichting 
Buiten de drie projecten om is er in 2019 door de Janivo Stichting een bijdrage toegezegd van €15.000. Dit bedrag is 
gealloceerd aan de totstandkoming van het beleidsplan v2021-2024, die in het eerste kwartaal van 2020 ingediend zal 
gaan worden bij de meerjarige subsidieaanvragen bij de gemeente Utrecht, provincie Utrecht en het Fonds 
Podiumkunsten. Hiermee onderstreept Janivo de waarde van het festival en de noodzaak van extra budget en uren om 
een gedegen beleidsplan te schrijven, zodat het festival ook in de toekomst van waarde kan blijven. De bijdrage is 
verdeeld over 2019 en 2020, respectievelijk €9.600 en €5.400. De bijdrage in 2019 is volledig besteed aan uren 
voor de artistiek directeur, voor de zakelijk directeur en voor een externe schrijver, en aan een adviestraject en externe 
coaching. De bijdrage voor 2020 zal besteed worden aan uren voor de artistiek directeur en de zakelijk directeur, en 
aan een ontwerper voor de vormgeving van het definitieve plan.  
 
 
3.2 Winst- en verliesrekeningen vs. budgettering 
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3.3 Toelichting op de cijfers: Café Theater Festival Utrecht 
Hieronder gaan we in op de verschillen van >10% tussen begroting en werkelijke uitgaven: 

• Publieksinkomsten: vanwege het grote succes van de introductie van het eerder beschreven Pay What You 
Can-systeem zijn de inkomsten via publieksdonaties hoger dan vooraf ingeschat.  

• Sponsorinkomsten: het doel om naast onze hoofdsponsor Brouwerij vandeStreek meer sponsors aan te 
trekken is niet behaald. Om hier in de toekomst betere resultaten in te behalen is er een medewerker 
partnerships en sponsoring aangetrokken, waarbij we ons ten doel hebben gesteld om in 2021 duidelijke 
resultaten op dit gebied te kunnen laten zien. 

• Private middelen: hoewel er ten opzichte van 2018 met betrekking tot inkomsten via private fondsen een 
significante stijging is gerealiseerd, is het resultaat minder dan begroot. Een belangrijke oorzaak ligt bij het 
wegvallen (op een andere wijze invullen) van de bijdrage van de Janivo Stichting. Hiernaast is de onderhuurder 
eind 2018 uit ons kantoor vertrokken en heeft het langer geduurd om een nieuwe organisatie te vinden dan 
vooraf ingeschat is.  

• Uitgaven artistiek: omdat 50% van de publieksdonaties naar de betreffende maker gaat, resulteren deze 
hogere inkomsten ook direct in hogere programmakosten.  

 

3.4 Toelichting op de cijfers: Café Theater Festival Tilburg 
Hieronder gaan we in op de verschillen van >10% tussen begroting en werkelijke uitgaven: 

• Publieksinkomsten: vanwege het grote succes van de introductie van het eerder beschreven Pay What You 
Can-systeem zijn de inkomsten via publieksdonaties hoger dan vooraf ingeschat.  

• Private middelen: doordat het VSBfonds geen bijdrage heeft toegekend voor het festival in Tilburg zijn hier 
€3000 minder inkomsten behaald dan begroot.  

• Uitgaven artistiek: omdat 50% van de publieksdonaties naar de betreffende maker gaat, resulteren deze 
hogere inkomsten ook direct in hogere programmakosten.  

• Personeel: om de begroting sluitend te krijgen is ervoor gekozen om te gaan werken met lagere vergoedingen 
dan vooraf begroot.  
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4. Bestuur en Governance Code Cultuur 
 
Organisatiestructuur  
Stichting Cafétheaterfestival werkt volgens een bestuur-directie-model, waarbij de acht principes van de Governance 
Code Cultuur worden nageleefd. Het bestuur vervult een toezichthoudende functie op een tweekoppige directie. De 
directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en legt aan het bestuur verantwoording af over de activiteiten en 
het toekomstige beleid, middels minstens vier vergaderingen per jaar. Er wordt gewerkt volgens een opgesteld 
festivalreglement waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De bestuursleden vullen elkaar aan op het gebied 
van achtergrond en expertise, waarbij sprake is van roulatie op basis van een schema van aftreden. De stichting heeft 
integriteit hoog in het vaandel staan, met inzet op een duurzame en gezonde werksituatie. Naast het bestuur is er een 
raad van advies samengesteld, van experts bij wie de directie vakinhoudelijk advies inwint via persoonlijk contact en 
jaarlijkse bijeenkomsten. 
 
De hele festivalorganisatie wordt gevormd door freelancekrachten, waarbij we streven naar continuïteit. De meeste 
medewerkers zijn het hele jaar door aan het CTF verbonden, omdat ons jaarprogramma al in mei start met het scouten 
en de caféwerving, tot het festival in maart.  
 
Directie: Alinde Hoeksma (Artistiek Directeur), Daan Lustenhouwer (Zakelijk Directeur) 
Bestuur: Victorine Plante (Voorzitter), Inez Coumans (Penningmeester), Wilfred Hermkens (Secretaris), Erik 
Derksen, Sharon Wezer 
Raad van Advies: Cobie de Vos, Jeltsje In der Rieden, Janneke Defesche, Karin Netten, Dagmar Bokma, Marijke 
Schaap, Judith Faas, Imre Parkanyi, Harm Lambers 
 
In 2018 kwam het bestuur vier keer bijeen samen met de directie en eenmaal zonder de directie voor een evaluatie. 
Tijdens de vergaderingen zijn onderdelen als de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding op de festivals, de evaluatie 
van de festivals, de artistieke visie, de marketingstrategie, personeelsbeleid, het ondernemerschap en de financiën 
besproken. In het kader van het aanstaande nieuwe kunstenplan is er bovendien veel over toekomstvisie en -plannen 
gesproken. Hierbij was ook de huidige groei van de stichting naar een driekoppig festivalnetwerk onderwerp van gesprek. 
 

5. Vooruitblik 
 

'De commissie ziet in CTF een bevlogen organisatie vol ambitie, die haar plannen weet te realiseren. Het festival heeft binnen het eigen 
team een professionaliseringsslag gemaakt vanuit de wens om de artistieke kwaliteit beter te waarborgen en aan te sluiten bij de 

professionalisering onder deelnemende makers. De grootste uitdaging ligt in de verhouding tussen de grote ambities en de nog (te) kleine 
organisatie, de beperkte financiële mogelijkheden en vooral  

het ontbreken van een goed doordacht ondernemingsplan en een langetermijnplanning.' 
Uit: Visitatierapport Gemeente Utrecht 

 
Kill your darlings 
In december 2018 ontvingen we een visitatierapport waarin de Gemeente Utrecht zowel onze successen als knelpunten 
scherp wist te benoemen. Deze kritische woorden hebben we ter harte genomen. Met behulp van een coachingtraject 
hebben we in 2019 gewerkt aan een strategie met realistische planning en doelen. Op basis daarvan zijn we tot een 
sterk meerjarenplan gekomen voor 2021-2024 waarin we scherpe keuzes maken en een nieuw artistiek profiel 
invoeren. Om de druk op de organisatie te verkleinen schrappen we enkele activiteiten. Zo nemen we afstand van de 
WijkJury Utrecht, het project van Adelheid Roosen dat wij in 2018 nieuw leven inbliezen. Het project staat inmiddels 
zo stevig dat we het vanaf 2021 met een gerust hart bij een andere organisatie onder kunnen brengen. 
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Van conformeren naar innoveren 
De CTF-organisatie is in 17 jaar tijd uitgegroeid van een klein vrijwilligersteam tot een organisatie gerund door 
professionals. Met weinig middelen wisten we de afgelopen jaren veel te bereiken. De komende jaren is het doel om 
een stabielere festivalorganisatie neer te zetten met bijpassende begroting en naleving van de Fair Practice Code. De 
afgelopen jaren was het CTF een festival dat meebewoog met het veld en inspeelde op kansen die zich aandienden. 
Inmiddels heeft het festival een unieke positie verworven en is het tijd om die actiever uit te dragen. Het CTF heeft 
een expertise opgebouwd en een theaterbeleving ontwikkeld die nergens mee te vergelijken is. Geen enkel ander festival 
organiseert haar volledige programmering in openbare ontmoetingsruimtes. Geen enkel ander festival bereikt zo'n 
groot percentage nieuw publiek. Het CTF gaat zich de komende jaren verder bekwamen in deze expertise, door ons 
explicieter te richten op de kunstvorm die ons uniek maakt: interventietheater. 
 
Interventietheater ontregelt publieke ontmoetingsruimtes door deze te transformeren tot theatrale realiteit. Alle 
aanwezigen worden in één klap onderdeel van een nieuwe werkelijkheid. Er is geen sprake van een vierde wand of een 
publieksopstelling: het hele café wordt het speelvlak. In een theaterzaal kan het publiek vertrouwen op oeroude codes, 
maar in het café bestaan die codes niet: aanwezige theaterkenners én -leken vinden ter plekke met elkaar uit hoe ze 
reageren op wat er gebeurt. Staken ze hun gesprekken? Stellen ze zich open voor de verbeelding? Het publiek is, alleen 
al door hun aanwezigheid, medespeler in de voorstelling. Interventietheater speelt zich nadrukkelijk af in het hier en nu: 
deze interventie kan alleen op dit moment, op deze manier, met deze mensen plaatsvinden. Interventiemakers spelen 
nooit voor een publiek, maar altijd mét hen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeff Aendenboom met God zal ons (niet) redden @ Café Fokus (CTF Utrecht 2019) 
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Bijlage 1: juryrapporten 
 

Winnaar Juryprijs  
Café Theater Festival 2019 
Jeff Aendenboom – God zal ons (niet) redden 

- Juryrapport – 
 
In de voorstelling God zal ons (niet) redden worden wezenlijke thema’s aangeboord in een plot die zowel 
absurdistisch als circulair is. Existentiële vragen over leven en dood vinden hun weg in een spannend verhaal 
waarin religie en wetenschap elkaar betwisten. Jeff Aendenboom is een intrigerende performer met een hele 
sterke persoonlijkheid, licht gevaarlijk in zijn benadering van publiek. In de dertig minuten die deze 
voorstelling duurt, is Aendenboom heer en meester in de kroeg. Met zijn krachtige spel dwingt hij respect 
af, zelfs bij stamgasten die toevallig in de voorstelling zijn beland. Aendenboom neemt vanaf zijn positie op 
de bar totale controle over de ruimte. Zijn haast cabareteske speelstijl roept associaties op met makers als 
Micha Wertheim en Stefano Keizers.  
 
De voorstelling is vervlochten met café Fokus waar het is gemaakt en wordt gespeeld. Aendenboom heeft 
zich in het maakproces laten inspireren door de wijk en dat is voelbaar in de voorstelling, die onder meer 
refereert aan Jehovah’s getuigen die enkele deuren verder gehuisvest zijn. De voorstelling is haast een trip 
die de bezoekers meeneemt in een reis door de verbeelding. Er wordt een wereld gecreëerd die zowel verwijst 
naar het café als de wereld daar buiten. Fysieke eigenschappen van het café worden creatief ingezet als 
theatrale middelen.  
 
Het personage is goed uitgewerkt. Startend vanaf een barkruk speelt Aendenboom een verstokte stamgast 
die de bar opklimt om grote verhalen te vertellen als ware hij een prediker. De taal is poëtisch en absurd. 
Aendenboom speelt met zijn publiek, door hen op slimme wijze te laten participeren in het verhaal en in te 
spelen op alles wat er in het moment gebeurt. Deze performer is zeer spannend om naar te kijken omdat hij 
in staat is totaal in het hier en nu te zijn. Aendenboom heeft de lachers op zijn hand maar weet ook op de 
juiste momenten stiltes te laten vallen. Alles in zijn spel, zowel fysiek als tekstueel, is onder controle en 
bewust gekozen. Aendenboom weet grote thema’s op een lichte en zeer humoristische manier te brengen, 
waardoor ze binnen komen en in de hoofden van de bezoekers blijven hangen. De inhoud zet aan tot denken 
over het leven en de eindigheid daarvan. Een zeer overtuigende Café Theater Festival voorstelling van een 
maker die een grote potentie en eigenheid laat zien. 
 
Vakjury CTF 2019: Fabian Pikula, Josephine van Rheenen, Milone Reigman, Niels van der Steen, Wouter Bakker 
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Winnaar Jeugdprijs 
Café Theater Festival 2019 
Throw Flow – Coffee Complex 

- Juryrapport kinderjury – 
 
De kinderjury vindt ‘bijna alles’ leuk aan de voorstelling Coffee Complex. De voorstelling is spannend, 
origineel, heel erg cool en soms ook grappig. Vooral van de trucs en acrobatiek is de kinderjury onder de 
indruk. De kinderen denken dat ze 5% van de acts zelf ook wel zouden kunnen, maar dat de spelers voor de 
andere 95% vast heel erg lang hebben moeten oefenen. De leukste trucs zijn het overgooien van koffiebekers 
en het moment dat Lena op haar handen gaat staan om de koffiepers te bedienen. Ook is het leuk dat het 
publiek mee mag doen, bijvoorbeeld door koffie te malen. 
 
De voorstelling heeft geen duidelijk verhaal. De kinderjury vindt het jammer dat de spelers bijna niet praten 
in de voorstelling. Doordat ze soms wel dingen zeggen, wordt de verwachting gewekt dat er meer tekst in de 
voorstelling zal komen. Wel begrijpt de kinderjury waar de voorstelling over gaat, namelijk over een man die 
alle koffie opdrinkt en daardoor heel veel energie krijgt. De vrouw krijgt geen koffie en valt daardoor in slaap. 
De kinderjury vindt het erg grappig wanneer de vrouw stiekem suiker uit de suikerpot eet. Ook vindt de jury 
de kat die gemaakt is van koffie-attributen leuk en schattig. 
 
Soms gingen er dingen mis in de voorstelling. Dat vindt de jury niet zo erg. De spelers gingen gewoon door 
alsof er niets gebeurd was. Ze deden erg hun best. Het was heel spannend om zo dicht op de trucs te zitten 
omdat je weet dat het ook mis kan gaan. De kinderjury zou de voorstelling nog wel een keer willen zien en 
hoopt dat er dan nog nieuwe trucs te zien zullen zijn. 
 
 
Kinderjury CTF 2019: Luca (9), Lola (9), Anne (9), Janne (7) 
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Bijlage 2A: gerealiseerde programmering CTF Utrecht 2019 
 

 

 

  

24 
 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 2B: gerealiseerde programmering CTF Tilburg 2019 
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               Stichting CaféTheaterFestival
               T.a.v. het bestuur
               Bilstraat 166
               3572 BP  UTRECHT

Referentie: 1665JR19                Amsterdam, 13 mei 2020
Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte heer/mevrouw,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,
Holthaus Advies B.V.

I.F.K. Parkanyi
Financieel adviseur

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 2019 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. 

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 2019 van uw stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

 - 3 -



Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- Hermkens, Wilfred

Het bestuur wordt gevormd door:

- Coumans, Inez

- Plante, Victorine

- Derksen, Erik

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.

- Wezer, Sharon

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.
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 1.239 3.820
1.239 3.820

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren - 484

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 8.982 4.517

Overlopende activa 60.007 14.031
68.989 19.032

Liquide middelen [3] 28.496 72.124

Totaal activazijde 98.724 94.976

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen [4]

Overige reserves 8.872 4.685
8.872 4.685

Kortlopende schulden [5]

Handelscrediteuren 38.310 10.921

Overlopende passiva 51.542 79.370
89.852 90.291

Totaal passivazijde 98.724 94.976

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ € € €

Opbrengsten [6] 249.607 209.526

Inkoopwaarde van de opbrengsten [7] 171.346 147.870

Bruto bedrijfsresultaat 78.261 61.656

Afschrijvingen materiële vaste activa [8] 2.581 833

Overige personeelskosten [9] 27.218 20.303

Huisvestingskosten [10] 10.060 8.833

Verkoopkosten [11] 25.583 14.677

Autokosten [12] - 1.148

Kantoorkosten [13] 2.787 3.534

Algemene kosten [14] 5.295 11.079

Som der bedrijfskosten 73.524 60.407

Bedrijfsresultaat 4.737 1.249

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] -552 -384

Som der financiële baten en lasten -552 -384

Resultaat 4.185 865

2019 2018
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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 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.

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 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 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.
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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

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.

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.
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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 2019 Totaal 2018
€ € €

Aanschafwaarde 5.334 5.334 1.834

Cumulatieve afschrijvingen -1.514 -1.514 -681

Boekwaarde per 1 januari 3.820 3.820 1.153

Investeringen - - 3.500

Afschrijvingen -2.581 -2.581 -833

Mutaties 2019 -2.581 -2.581 2.667

Aanschafwaarde 5.334 5.334 5.334

Cumulatieve afschrijvingen -4.095 -4.095 -1.514

Boekwaarde per 31 december 1.239 1.239 3.820

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 484

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 8.982 4.517

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen [CaféTheaterFestival 2020] 52.290 4.777

Nog te ontvangen subsidies [Utrecht] 7.717 9.254
60.007 14.031

Afschrijvingspercentages:
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Liquide middelen  [3]

ABN-Amro .507 (Utrecht) 10.435 70.421

ABN-Amro .912 (Tilburg) 7.763 483

ABN-Amro .172 (Zwolle) 10.298 1.220
28.496 72.124
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  [4]

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 4.685 3.822

Uit voorstel resultaatbestemming 4.186 863

Stand per 31 december 8.872 4.685

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

Handelscrediteuren

Crediteuren 38.310 10.921

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 442 5.416

Vooruitontvangen subsidies [Utrecht] 23.400 73.954

Vooruitontvangen subsidies [Tilburg] 8.000 -

Vooruitontvangen subsidies [Zwolle] 19.700 -
51.542 79.370

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.

 - 14 -



Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Opbrengsten  [6]

Publieksinkomsten - bijdrage publieksdonaties 44.466 24.472

Publieksinkomsten - stamgasten 6.954 7.064

Publieksinkomsten - via randprogrammering 982 -

Bijdragen locaties [binnen en buiten festival] 20.400 18.044

Sponsorinkomsten 3.559 1.800

Inkomsten uit advertenties 2.050 2.744

Verhuurinkomsten 800 2.994

Particuliere fondsen 47.100 38.000

Subsidie Gemeente Utrecht 67.171 65.088

Overige publieke subsidies 56.125 45.000

Inkomsten KNUS - 2.650

Giften en crowdfunding - 1.670
249.607 209.526

Inkoopwaarde van de opbrengsten  [7]

Werving en selectie makers - 862

Randprogrammering 6.000 7.768

Café Theater Fabriek 4.304 4.435

Freelance vergoedingen 105.024 92.043

Makersvergoedingen 26.662 23.263

Overige programmering 2.064 1.369

Bijdrage publieksdonaties voor makers 22.252 12.068

Vergoedingen KNUS - 2.200

Huur techniek 2.836 1.947

Jubileumkosten - 1.915

Overige artistieke kosten 2.204 -
171.346 147.870

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Inventaris 2.581 833
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Onkostenvergoedingen  [9]

Reiskostenvergoeding 3.436 2.804

Coaching organisatie - 124

Catering tijdens festival 12.093 8.577

Vrijwilligersvergoedingen 6.425 6.110

Overige onkosten 5.264 2.688
27.218 20.303

Huisvestingskosten  [10]

Huur kantoor 9.290 7.473

Huur studio's en opslagruimte 770 1.360
10.060 8.833

Verkoopkosten  [11]

Campagne/promotie 5.651 6.711

Sponsoring 50 100

Representatie- en vergaderkosten 491 1.027

Kosten Stamgasten - 1.673

Overige offline communicatie 7.771 2.544

Overige online communicatie 11.510 2.622

Overige verkoopkosten 110 -
25.583 14.677

Vervoersmiddelen  [12]

Huur vervoer - 1.148

Kantoorkosten  [13]

Kantoorbenodigdheden 1.482 1.369

Drukwerk 1.305 1.166

Verzendkosten - 195

Telecommunicatie - 280

Contributies en abonnementen - 404

Overige kantoorkosten - 120
2.787 3.534
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Algemene kosten  [14]

Administratiekosten 2.791 5.319

Zakelijke verzekeringen 1.578 1.819

Overige algemene kosten 1.024 3.941

Commissarisbeloningen -98 -
5.295 11.079

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Bankkosten 552 384
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