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Voorwoord           
 
2020 was op z'n zachtst gezegd een roerig jaar. Het was het jaar waarin we een ambitieus meerjarenplan voor 2021-
2024 schreven en indienden. Het jaar waarin we voor dat plan een subsidieverhoging kregen toegekend van de 
Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht, en tegelijkertijd onze structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor 
de aankomende vier jaar verloren. Maar natuurlijk was 2020 ook het jaar van de coronacrisis. Het Café Theater Festival 
(CTF) Utrecht kroop door het oog van de naald: het festival vond plaats in het weekend vlak voordat de lockdown werd 
afgekondigd. De festivals in Zwolle en Tilburg, die in de weken daarna zouden plaatsvinden, moesten tot onze spijt 
worden afgelast.  
 
Op het CTF Utrecht was het coronavirus al merkbaar in de bezoekersaantallen: we trokken 17.850 bezoekers aan, waar 
we hadden gerekend op 19.000 bezoekers. Desondanks draaiden we in veel opzichten een fantastisch festival, met een 
stevig kwalitatief programma, een vlekkeloze organisatie en veel enthousiast en ontroerd publiek. Zie voor een 
sfeerimpressie onze aftermovie.  
 
De periode na het CTF Utrecht stond in het teken van de annulering en financiële afhandeling van het CTF Zwolle en 
Tilburg. Later in het jaar kwamen we tot het moeilijke besluit om ook de festivals in 2021 vroegtijdig te annuleren, 
vanwege de slechte perspectieven door de coronacrisis. Ook namen we het besluit om definitief te stoppen met de 
organisatie van het CTF Zwolle vanwege een subsidieafwijzing van de Gemeente Zwolle.  
 
In dit jaarverslag reflecteren we op de volgende onderdelen: 

• CTF Utrecht in maart 2020 
• De coronacrisis 
• Voorbereiding op de toekomst 
• Financiële verantwoording 2020 

 
We kijken terug op een bewogen jaar waarin successen en teleurstellingen hand in hand gingen. Vol vertrouwen richten 
we ons nu op de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daan Lustenhouwer & Luc de Groen 
Zakelijk Directeur   Artistiek Directeur 
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Café Theater Festival Utrecht 2020       

1. Artistieke reflectie 
 

“Het CTF is een bijzonder theaterfestival, als een soort kroegentocht waar je steeds weer iets totaal anders voorgeschoteld krijgt. Van 
taboedoorbrekende monoloog tot cabaret en van urban dance tot opera." - Bezoeker CTF 2020 

 

1.1 Samenvatting 
Van 5 t/m 8 maart 2020 vormde Utrecht het decor van korte voorstellingen van 30 aanstormende gezelschappen en 
makers op 29 ontmoetingsplekken in de stad. Zij 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, kleinkunst, familietheater, muziektheater, mime, 
teksttoneel, urban arts, circus en performance. Naast festivalbezoekers bereikte het CTF veel nieuw, niet-regulier 
publiek (50,4% van het totaal, zo blijkt uit het afgenomen publieksonderzoek), doordat de kroegen voor een deel gevuld 
waren met nietsvermoedende bezoekers die met hun neus in de boter vielen. Sommige bezoekers zagen alleen de 
voorstelling in ‘hun’ stamkroeg, anderen stippelden routes uit en hopten van café naar café. Het CTF Utrecht 2020 
werd bezocht door 17.850 bezoekers, die het festival in publieksonderzoek waardeerden met een 8,2. 
 

1.2 Artistieke visie 
Het Café Theater Festival gelooft in de verbindende kracht van theater. Theater kan begrip kweken in een wereld die 
individualiseert en stigmatiseert. Theater kan een dialoog op gang brengen tussen groepen die elkaar normaal niet snel 
ontmoeten. Maar dan moeten die groepen het theater wel weten te vinden. Uit statistieken van het CBS blijkt dat 
theaterbezoek sinds 2011 gedaald is met 28%.1 De verhalen die in de zalen verteld worden, weten een deel van de 
samenleving niet te bereiken. Daar moet verandering in komen.  
 
Om haar maatschappelijke relevantie te verbreden, moet theater midden in de samenleving gaan staan. Daarom 
experimenteert het CTF met nieuwe presentatievormen in de publieke ruimte. We plaatsen theater in 
ontmoetingsplekken midden in de stad, waar we een nieuw publiek bereiken van uiteenlopende leeftijden en 
achtergronden. We zijn de ultieme bruggenbouwer tussen de makers van morgen en een breed publiek. We laten zien 
dat iedereen van theater kan houden, als je het van dichtbij ervaart. 
 
Om nieuw publiek met theater te verleiden, hebben we makers nodig die het publiek centraal stellen in hun werk. 
Daarom zet het CTF in op het ontwikkelen van wat wij bestempelen als interventiemakers. Zij plegen via korte 
voorstellingen interventies in openbare ontmoetingsruimtes, om te overrompelen, ontroeren, vervreemden, verbazen 
en vooral: te verbinden.  
 

"Je wordt als maker lekker in het diepe gegooid om te spelen in een café. Daarbij leer je veel over hoe je aandacht opeist, je krijgt veel 
publiek, wordt als maker zichtbaar gemaakt en kunt je artistiek ontwikkelen." - Firma Frictie, makers CTF 2020 

 

1.3 Artistiek profiel: de kracht van 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 
                                                             
1 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70077NED/table?dl=16A6D  
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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.  
 
Interventietheater kan bubbels lekprikken door de boel onverwachts op te schudden. Bijvoorbeeld door kwetsbare of 
ongemakkelijke verhalen te vertellen, of door verschillende waarheden naast elkaar te leggen. Met als uiteindelijke doel 
verbinding en begrip. De kroegbaas en de theaterschrijver, de verstokte barhanger en de millennial, de trotse ouder en 
de nieuwe Nederlander: allemaal staan ze schouder aan schouder naar dezelfde voorstelling te kijken. Zo brengt 
interventietheater groepen in contact die elkaar normaal niet of nauwelijks ontmoeten.  
 
Een interventie kan allerlei vormen hebben. De ene maker zal dansen, de ander zal zingen. De ene maker zal zwijgen, 
de ander juist schreeuwen. Een interventie kan luid en in your face zijn, of ingetogen en kwetsbaar. Maar wat ze allemaal 
gemeen hebben is dat de uitwisseling centraal staat: tussen een performer en een cafégast, tussen aanstormende 
makers en nieuw publiek. 
 
Dit nieuwe publiek moet uitgenodigd en verleid worden. Dat vraagt om makers die in hun theatrale keuzes het publiek 
centraal stellen. Makers die een ruimte dwingend kunnen transformeren. Makers die aanvoelen welk publiek ze voor 
zich hebben en hoe ze deze meenemen in hun verhaal. Makers die openheid inbouwen in hun werk, zodat ze in kunnen 
spelen op onverwachte reacties en gebeurtenissen in het café. Makers die continu contact maken. Makers die hun 
publiek een rol toedichten. Makers die beperkingen in de ruimte tot kansen maken. Makers die als geen ander weten 
waarom zij hier en nu de tijd van deze bezoekers in beslag nemen, omdat hun verhaal verteld móet worden. Daarom 
richt het CTF zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie interventiemakers, die in onze Café Theater Fabriek 
worden klaargestoomd om een nieuw publiek te verleiden.  
 

"Het CTF is een totaalervaring. Het is niet alleen een springplank, of een speelplek. Tijdens het festival leer je jezelf  
en de andere makers op zoveel manieren kennen, dat is uniek aan dit festival." - Ruby Kieft, maker CTF 2020 

Ruby Kieft i.s.m. Theater Stap – Caféverschijnsels @ Kopi Susu 
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1.4 Programma CTF Utrecht 2020 
Na maanden van talent scouten en een open inschrijving kwamen er in september 2019 maar liefst 124 
voorstellingsconcepten binnen van makers die op het CTF Utrecht wilden spelen. Uit deze concepten selecteerden we 
40 gezelschappen die in een selectiegesprek hun concept mochten pitchen, middels het tonen van live materiaal en 
een dramaturgisch vraaggesprek. Hieruit selecteerden we 26 voorstellingsconcepten voor een sterke 
interventievoorstelling, die tezamen een zeer divers programma vormden. Al deze voorstellingen werden vervolgens 
ontwikkeld binnen onze Café Theater Fabriek, waarover later meer. De overige 4 voorstellingen in het programma 
kwamen tot stand in de vorm van bijzondere samenwerkingen en coproducties.  
 
We stelden een programma samen waar voor iedere toeschouwer wel iets tussen zat, uiteenlopend van cabaret tot 
moderne dans, van urban hiphopstijlen tot klassieke mime, van groepswerken tot solo's, van maatschappelijk 
engagement tot persoonlijke verhalen, van zware thema's tot licht vermaak, en van abstracter tot toegankelijk werk. 
Hieronder reflecteren we op het programma en lichten we een aantal elementen uit.  
 
 

Freedom City – Next In Line @ Hofman Café 

Coproducties 
In het festivalprogramma organiseerden we dit jaar drie coproducties: 

- Omwille van diversiteit en genreverbreding werkten we samen met de Utrechtse urban dansorganisatie 
Freedom City, resulterend in een energieke en meeslepende krump dansshow van biculturele dansers, over 
de zoektocht naar identiteit en de representatie van hun roots. Dit expressieve dansgenre werd voor het eerst 
vertoond op het CTF en was voor veel bezoekers een eerste kennismaking met krump. 

- In Stadsschouwburg Utrecht vond tijdens CTF Utrecht het project Wat We Doen plaats, een intercultureel 
programma rond de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg. Het CTF werd met een op maat gemaakte 
voorstelling voor Mevr. Dudok opgenomen in het randprogramma. We vroegen aan Stichting Nieuwe Makers 
en theatermaker Renée Coralie van Beek om een vervolg te maken op de autobiografische voorstelling 
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Hosseini, over Renées liefdesrelatie met een Afghaanse vluchteling. Zodoende maakte Renée voor het CTF 
de voorstelling De Turkije Deal, die tijdens het CTF urgenter werd dan ooit omdat de kranten op dat moment 
vol stonden met discussies rond de Turkijedeal.  

- De laatste coproductie kwam tot stand in samenwerking met de jonge collectieven KNOT Kollektiv en Cie 
Nyff. Jaarlijks biedt het CTF één gezelschap de kans om onder onze vleugels artistiek onderzoek te doen in 
een Utrechtse Wijk, onder de naam Café Theater Onderzoekers. De eer was dit jaar aan KNOT Kollektiv die 
de wijk Overvecht in dook. Met behulp van het STUT Theater brachten ze veel tijd door in Shoppingcenter 
Overvecht, waar ze wijkbewoners interviewden. Het onderzoek resulteerde in een interactieve voorstelling 
met circus, dans en technologie middenin Shoppingcenter Overvecht. Winkelend publiek werd geprikkeld om 
te blijven kijken en onderdeel uit te maken van de performance door de dansers te besturen met een 
interactieve, technologische geluidsbal. Zo bevroegen KNOT Kollektiv en Cie Nyff de betekenis van innovatie 
voor en met deze wijk. We lieten de voorstelling al 1,5 week voor het festival in première gaan. Zo gaven we 
de Onderzoekers als voorprogramma een unieke positie waarbij we extra (pers)aandacht konden generen en 
wijkbewoners vroegtijdig bekend maakten met het CTF-programma. De dernière van KNOT Kollektiv vond 
plaats tijdens het festivalweekend. 

 
"Zonder het CTF zou KNOT Kollektiv waarschijnlijk niet bestaan. Het CTF bood ons een plek om onszelf te ontwikkelen en een sterk 
netwerk op te bouwen door het hele land. Het CTF voelt als een familie die jonge makers helpt op eigen benen te staan. We zijn heel 

dankbaar om hier drie jaar deel van uit te hebben mogen maken." - KNOT Kollektiv 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOT Kollektiv & Cie Nyff - The Sensitive Future @ Shoppingcenter Overvecht 
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1.5 Café Theater Fabriek 
 

"De Café Theater Fabriek was een fijne open broedplek. De workshop financiering zorgde dat ik bijna zin kreeg om een subsidieplan te 
schrijven! Dankzij die workshop heb ik subsidie durven aanvragen en ontvangen." - Zoï, maker CTF 2020 

 
Een belangrijke motor achter de kwaliteit van onze programmering is de Café Theater Fabriek, het ontwikkelplatform 
waar we artiesten ondersteunen in het maken van interventietheater in een café. Met de fabriek dragen we bij aan 
'makers van de toekomst', die in staat zijn overal te spelen, vanuit een sterk bewustzijn van omgeving en publiek, en die 
omstandigheden naar hun hand kunnen zetten.  
In de fabriek hebben we alle makers in aanloop naar het CTF 2020 het volgende aangereikt: 

• Ieder gezelschap kreeg een van onze programmeurs Jasper van Luijk of Luc de Groen toegewezen als artistiek 
coach. Zij ondersteunden het gehele maakproces via adviesgesprekken en repetitiebezoeken. Hierin werd 
aandacht besteed aan dramaturgie, locatiegebruik en publieksinteractie. Artistiek directeur Alinde Hoeksma 
en programma-assistent Marieke Heerema boden aanvullende coaching waar wenselijk. De vier leden van het 
programmateam vulden elkaar aan in expertises en konden daarmee goed aan de wensen van de uiteenlopende 
makers tegemoetkomen.  

• Twee voorbereidende workshopdagen gericht op PR, subsidieaanvragen, interventietheater, theatrale 
previews en onderlinge uitwisseling. In het kader van de Fair Practice Code boden we de gezelschappen extra 
hulp bij het werven van eigen gelden, als aanvulling op de CTF-vergoeding. Ze kregen hiertoe persoonlijke 
coaching en een workshop door zakelijk directeur Daan Lustenhouwer en gastspreker Carolien Labib van de 
Gemeente Utrecht. Meerdere gezelschappen vroegen naar aanleiding hiervan met succes subsidie aan voor 
hun CTF-voorstelling. 

• Als onderdeel van hun ontwikkeltraject speelden alle gezelschappen ruim een week voor het festival een try-
out in het eigen café. Hier testten ze de beoogde publieksrollen en -interactie in hun voorstelling. Na de try-
outs voerden we nagesprekken in het café, waar cafépubliek en studenten van de HKU en UU Theatre Studies 
feedback gaven aan de makers. Extra try-outs vonden plaats in februari tijdens Stukafest, waar we in tien 
steden een CTF-voorstelling programmeerden in een studentenkamer. Hier konden makers hun CTF-
voorstelling testen in een andere setting, om geoefend te raken in de intieme interactie met een publiek dat 
heel dichtbij zit. 

• In de fabriek boden we bovendien matchmaking op maat, door gezelschappen te koppelen aan regisseurs, 
zakelijk leiders of andere jonge professionals uit ons netwerk. 

 

1.6 CTF als springplank 
 

"Het CTF bracht me enthousiasme over de mogelijkheden in mijn werkveld. Het heeft verdieping gegeven in mijn  
danstaal en hoe dit in een leesbare vorm te gieten, zonder eigenheid te verliezen." -  Mirjam Ravier, maker CTF 2020 

 

Professionalsprogramma 
Tijdens het festival organiseerden we een professionalsprogramma in Stadsschouwburg Utrecht, waarin alle artiesten 
een theatrale preview van hun werk lieten zien. Hier kwamen 112 genodigden uit het hele land op af, variërend van 
programmeurs van festivals en podia, tot castingbureaus, beleidsadviseurs, producenten, impresariaten en 
productiehuizen. De artiesten ontvingen van tevoren de aanwezigenlijst en een smoelenboek en werden aangemoedigd 
na de previews te gaan netwerken. Voor de makers een belangrijke middag om zich te presenteren aan het veld en 
waardevolle contacten op te doen. Voor de genodigden een kans om een overzicht van het programma te zien en te 
bepalen welke CTF-voorstellingen ze wilden gaan bezoeken. Nadien werden we benaderd met veler verzoeken van 
programmeurs om contactgegevens van makers. Helaas gooide de coronacrisis veel roet in het eten, waardoor 
doorgeprogrammeerde speelplekken kwamen te vervallen. 
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Stimuleringsprijzen en Best of CTF Tour 
Op zondagavond van het festivalweekend vond de prijsuitreiking van onze stimuleringsprijzen plaats. Er werden een 
Vakjuryprijs, een Publieksprijs en een WijkJuryprijs uitgereikt. De Vakjuryprijs ging naar Afra Ernst met haar 
aangrijpende urban danssolo Een ode aan… over een persoonlijke ervaring met misbruik. De vakjury noemde het ‘een 
belangwekkende voorstelling die het verdient om door een groot publiek gezien te worden'. De vakjury bestond uit 
Fabian Pikula (programmeur Chassé Theater), Josephine van Rheenen (artistiek leider De Dansers), Milone Reigman 
(artistiek coördinator Het Huis Utrecht), Niels van der Steen (choreograaf en dansdocent) en Wouter Bakker 
(programmeur Verkadefabriek). Bijzonder aan deze voorstelling was dat het veel emoties losmaakte onder zowel het 
festivalpubliek als het cafépubliek. Een bezoeker kwam na afloop van de voorstelling naar Afra toe om te vertellen dat 
de voorstelling haar de kracht gaf om haar eigen misbruiksituatie te gaan stoppen. "Als het goed is gekomen met jou, 
dan komt het ook goed met mij," waren haar woorden. 
 
Ook de WijkJury Utrecht koos Afra Ernst als favoriet. De WijkJury wordt georganiseerd door onze eigen stichting als 
project waarin vijftien Utrechtse inwoners, die normaal gesproken zelden tot nooit naar het theater gaan, een jaar lang 
samen voorstellingen bezoeken. Het jureren op het CTF Utrecht maakte onderdeel uit van het jaarprogramma van de 
WijkJury. Zij bezochten op het festival 10 voorstellingen van Utrechtse makers en waren het meest gegrepen door Afra 
Ernst: ‘door de prachtige tekst en de lichtheid van haar bewegingen werden wij tot tranen toe geroerd.’  
 

"Het CTF is voor mij de ultieme springplank geweest om uitvoerende dans te gaan doen op mijn eigen manier."  
- Afra Ernst, maker CTF 2020 

 
De Publieksprijs werd uitgereikt aan Caféverschijnsels van Theater Stap i.s.m. Ruby Kieft. Met 7 spelers met een 
mentale beperking wist dit gezelschap in café Kopi Susu veel bezoekers diep te ontroeren. De voorstelling hield een 
spiegel voor over verwachtingspatronen en introduceerde de term ‘Dankjewelkom’ als motto dat ieder mens in deze 
wereld even welkom is.  
 
De Publiekswinnaar en Vakjurywinnaar wonnen de Best of CTF Tour in 2020-2021 met speelplekken op de Best of 
CTF Utrecht (in hun eigen café), CC Amstel (Amsterdam), Theater Walhalla (Rotterdam), Karavaan (Alkmaar), 
Chassé Theater (Breda), BAM Festival (Hengelo), Vrijhof Cultuur (Enschede), Buitenkunst (Dronten), Hoogte80 
(Arnhem), Je Bent Zelf Festival - Zaal 3 (Den Haag), Theater aan de Rijn (Arnhem). De Vakjurywinnaar ontving 
bovendien duizend euro prijzengeld om te investeren in een nieuw project gepaard met een residentieplek in Het Huis 
Utrecht. Ook won ze extra speelplekken in Theater Kikker, op Moving Futures en op Gluren bij de Buren Houten. 
Helaas zijn veel speelplekken voorlopig komen te vervallen vanwege de coronacrisis. 
 
Om ervoor te zorgen dat niet alleen de winnaars het CTF als een springplank ervaren, organiseerden we na het festival 
een terugkomavond waarin álle makers persoonlijke feedback kregen van de vakjuryleden. Daarnaast reflecteerde ieder 
gezelschap met hun artistieke coach op het maakproces en wierpen we samen een blik op de toekomst. In verband met 
het coronavirus vond deze avond plaats via telefoongesprekken. 
 

"Het CTF bracht ons een waanzinnige training in theater maken en spelen in het hier en nu, samen met je publiek."  
- Rijk Troost, makers CTF 2020 
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2. Marketingreflectie 
 
"Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan.” 
 
Veel culturele instellingen ploeteren om nieuw publiek naar zich toe trekken. En hoezeer hun marketeers ook al hun 
bezieling en inventiviteit inzetten, het blijft een moeilijke opgave om mensen naar theater te trekken die niet bekend 
zijn met die wereld. Het CTF gelooft in de omgekeerde beweging. Wij komen zelf naar de berg. We zoeken Utrechtse 
stadsbewoners op in hun vertrouwde omgeving. We duiken ontmoetingsruimtes in om uiteenlopende sociale lagen van 
de stad te verrassen met ons interventietheater.  
 
We bereikten met ons interventietheater deze editie 17.850 bezoekers, waarvan 49,6% 
bewuste festivalbezoekers (die speciaal voor de voorstelling kwamen) en 50,4% toevallig 
publiek (dat nietsvermoedend in het café aanwezig was). Zoals vermeld in het voorwoord viel 
het aantal bezoekers lager uit door de coronacrisis, maar gezien die omstandigheden zijn we 
niet ontevreden over de opkomst. We telden alle bezoekers via een kliksysteem en lieten een 
deel van die bezoekers (3.139) een enquête invullen voor ons publieksonderzoek. Er waren 
aparte enquêtes voor bewust en toevallig publiek, om onderscheid te kunnen maken in de 
vergaarde informatie. Het CTF Utrecht 2020 werd door de bezoekers gewaardeerd met een 
gemiddelde van 8,2.  
 

2.1 Bewust festivalpubliek  
 

“Het CTF is een gezellig, laagdrempelig en immersief theaterfestival – divers ook!" - Bezoeker CTF 2020 

Profiel 
Uit het afgenomen publieksonderzoek blijkt dat de gemiddelde CTF-bezoeker die bewust op het festival was: 

• 34 jaar oud is, woonachtig in Utrecht (63,8%) en hoogopgeleid (91,6%). 
• naast theater en dans het meest geïnteresseerd is in film (83,5%), gevolgd door popmuziek (62,4%). 
• 'een uitje met bekenden' als voornaamste reden noemt voor een bezoek aan het CTF (53,6%), gevolgd door 

'de ongewone theatersetting' (23,7%). 
• gemiddeld 4 voorstellingen op het CTF bezoekt. 
• trouwe bezoeker is: maar liefst 99% verwacht het CTF Utrecht volgend jaar 'wel' of 'misschien' opnieuw te 

bezoeken. 
• het CTF omschrijft (in antwoord op een open vraag) als leuk (door 24,5% ingevuld), gezellig (20,1%), 

laagdrempelig (13,7%), toegankelijk (8,8%), verrassend (7,9%), sfeervol (4,6%), ongedwongen (4,4%), en divers 
(3,4%). 

 

Communicatie-uitingen 
De sfeer bij onze achterban, bestaande uit cultuurliefhebbers, was vol verwachting: naarmate het festival vorderde, 
gonsde het in de stad en gingen favoriete voorstellingen rond van mond tot mond of via social media. We zetten voor 
de festivalbezoekers onder meer in op de volgende communicatie-uitingen: 

• Een campagne waarin de leus ‘Alleen hier, alleen nu’ centraal stond: de unieke CTF-voorstellingen vinden 
alleen nu en op deze locaties plaats – daar wil je bij zijn! We kozen voor een kleurrijke en energieke campagne, 
waarop de dansers van CTF-gezelschap Serióós in verschillende poses symboliseerden hoe makers op het CTF 
flexibel omgaan met beperkte ruimtes. 

• We creëerden zichtbaarheid via externe media. Onze persberichten werden onder meer geplaatst op NU.nl, 
Uitzinnig, DUIC, indebuurt Utrecht, Uitagenda Utrecht, 1eRang, De Nuk, Bier en Appelsap, Wattedoenin, 
Iamexpat en ODE Utrecht. Daarnaast waren we te zien en horen met interviews in Stufi TV en bij Volgspot 
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van Radio 5. Theaterkrant vermeldde al onze premières en maakte een prachtige reportage. Een week voor 
het festival publiceerde de Telegraaf een artikel over het CTF in VRIJ magazine, en tijdens het festival kwam 
NRC langs om een uitgebreid sfeerverslag te schrijven. Helaas is dit verslag, dat geplaatst zou worden tijdens 
het CTF Zwolle, uiteindelijk niet gepubliceerd wegens het afgelasten van onze andere twee festivals. Wel 
plaatste Theaterkrant een interview met Afra Ernst in de reeks 'Niet op' naar aanleiding van de coronacrisis. 

• We maakten een handzaam programmaboek die via Flyerman werd gedistribueerd bij de voorstellingslocaties 
en culturele instellingen, met informatie over de voorstellingen, gezelschappen en genres, en een pocketmap 
met handzame blokkenschema’s en een locatieplattegrond. 

• Onze website was online en mobiel te bezoeken, met uitgebreide voorstellingsinformatie en een live 
druktemeter waarin per speeltijd te zien was hoe druk het was in de cafés. Ook was er een Timesquare app 
met praktische informatie over het festival en een digitaal blokkenschema. 

• We waren actief op onze eigen online kanalen: 
o nieuwsbrieven (1.063 abonnees vóór het festival, gegroeid naar 1.373) 
o Facebook (5.350 volgers vóór het festival, gegroeid naar 5.628)  
o Instagram (1.793 volgers vóór het festival, gegroeid naar 1.997) 

In aanloop naar het festival stelden we hier alle gezelschappen voor met een foto bij ‘hun’ café, samen met de 
uitbater. We maakten flitsende filmpjes die kenmerken en thema’s uit het programma uitlichtten en 
nieuwsgierigheid aanwakkerden naar de voorstellingen. We plaatsten online video’s waarin we makers, 
stamgasten en café-eigenaren interviewden over het CTF. Ook waren er Instagram take-overs door de 
gezelschappen, die kijkjes achter de schermen gaven tijdens repetities op locatie.  

• We nodigden twee social influencers uit om vlogs te maken over het festival. 
Dook van Dijck, bekend van zowel televisie als van onze eerdere 
vakjurywinnaar Club Gewalt, bezocht onze try-outs en maakte daarover een 
vlog die 2.600 keer bekeken werd. Ook Marco Dreijer aka De 
Cultuurvlogger maakte op het festival een vlog die 896 keer bekeken werd. 

• Het weekend is vastgelegd in prachtige voorstellingsfoto’s en een 
aftermovie. 

• Het CTF was in aanloop naar en tijdens het festivalweekend zichtbaar door 
de hele stad, met citysigning in de vorm van CTF-torens op prominente 
plekken in de stad, en aankleding van alle voorstellingslocaties (blauwe lopers, 
raamstickers en blauwe lampen voor de deur). 

 
 

"Fantastic artists and performances that are very thought, provoking and inspiring.  
Highly recommended!" - Bezoeker CTF 2020 

Publiekswerking 
We gaven de festivalbezoekers kijkjes achter de schermen en context rond de voorstellingen: 

• Onze meest actieve fans - onze Stamgasten (donateurs) - werden uitgenodigd voor een kijkje achter de 
schermen tijdens onze kick-off met makers en vrijwilligers.  

• Bij de try-outs werd onze achterban uitgenodigd om mee te praten in de nagesprekken met ruimte voor 
feedback: een bijzondere kans om ruw werk te zien en invloed te hebben op de voorstellingen. 

• Alle bezoekers mochten stemmen voor de publieksprijs, waarmee we hen activeerden een waardeoordeel te 
vormen over iedere voorstelling. Dit zorgde voor actieve discussies na de voorstellingen over de cijfers die 
werden toegekend en de argumenten daartoe. 

• In ons programmaboek presenteerden we de eerder genoemde themaroutes die inhoudelijke lijnen in de 
programmering lieten zien, en het publiek hielpen een keuze te maken uit het grote aanbod.  
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2.2 Toevallig publiek 
 

"Veel festivals proberen meer ‘niet-theater mensen’ in aanraking te laten komen met theater,  
maar het CTF is een van de weinige die daar echt in slaagt." - Leon Brill, maker CTF 2020 

 

Publiekswerking 
Van onze toevallige cafébezoekers is geen eenduidig profiel te schetsen, vanwege de 29 zeer uiteenlopende 
voorstellingslocaties met eigen publieksgroepen. We zetten een groep publiekswerkers in die inspeelden op al deze 
verschillende groepen. De publiekswerkers, bestaande uit onder meer studenten Eventmanagement van Creative 
College, volgden een workshop publiekswerking en gingen op basis daarvan in gesprek met het cafépubliek. Het gesprek 
kon gaan over theater, over de voorstellingsthema's of over het festival. Nieuwsgierige cafébezoekers ontvingen een 
programmaboek en kregen tips aangereikt voor andere voorstellingen die ze konden bezoeken.  
 
Omdat het CTF voor veel toevallige bezoekers een nieuwe of unieke ervaring is, vinden we het belangrijk dat ze zich 
welkom en gerepresenteerd voelen. In publieksonderzoek hebben we gemeten of bezoekers zich welkom voelen op het 
festival (97% geeft op die vraag een score van 4/5 of 5/5) en of ze zich gerepresenteerd voelen in het programma 
(73,3% een score van 4/5 of 5/5). Uit publieksonderzoek blijkt dat 18,9% nooit het theater bezoekt en 39,6% slechts 
1-2 keer per jaar. 
 

"Op het CTF probeert een nieuwe lichting theatermakers de meest directe weg te vinden  
naar de ziel van een niet louter podiumkunstenpubliek." - Bezoeker CTF 2020 

Publieksgroepen 
• We stelden ons ten doel om toegankelijker te worden voor een cultureel divers publiek. We namen in het 

programma verschillende culturele invloeden op (via makers, urban genres en interculturele thema’s), we 
selecteerden een breed Language No Problem-programma en we programmeerden voorstellingen in 
Overvecht en Lombok, waaronder in een Marokkaans koffiehuis. Het resultaat is dat we 10,2% bezoekers met 
een migratieachtergrond bereikten, waaronder 5,1% met een westerse en 5,1% met een niet-westerse 
achtergrond (3% gaf aan liever geen antwoord te geven). We hopen dit percentage de komende jaren verder 
op te hogen. 

• We stelden als doel uitgaanspubliek enthousiast te maken over het CTF, zodat ze tijdens het festival zouden 
transformeren van ‘toevallige bezoeker’ naar ‘gekozen bezoeker’. Met resultaat: maar liefst 86% antwoordde 
met 'ja' of 'misschien' op de vraag of ze dat weekend nog meer CTF-voorstellingen wilden gaan bezoeken. We 
maakten vervolgbezoek zo laagdrempelig mogelijk, door het blokkenschema in wijken op te delen zodat ze 
direct door konden naar een volgende voorstelling in een café om de hoek. Hiermee speelden we in op een 
behoefte: 40% van onze bezoekers gaf aan een volgende voorstelling te kiezen op basis van locatie en tijdstip. 
Nu we dit uitgaanspubliek enthousiast gemaakt hebben, hopen we hen volgend jaar te laten terugkeren: 96,2% 
antwoordde 'ja' of 'misschien' op de vraag of ze het CTF volgend jaar opnieuw willen bezoeken. 

* In onze bruine kroegen komt veel vast publiek dat meerdere dagen per week op een eigen barkruk zit. Deze 
stamgasten houden van oud en vertrouwd, van dezelfde gezichten achter de bar en dezelfde drankjes op de 
kaart. Ons doel bij de stamgasten was niet om ze uit hun café het festival in te trekken. We wilden hen 
simpelweg warm maken voor de voorstelling in hun eigen café, ze de voorstelling laten omarmen en aandachtig 
laten kijken en luisteren. Dat lukte in sommige gevallen goed en in enkele gevallen slechter. Zo was café 
Binnen Best een nieuwe voorstellingslocatie, waar we ontdekten dat een monoloog over een Griekse tragedie 
teveel gevraagd was voor de dronken stamgasten die hier tot diep in de nacht zitten. Uit die ervaring trekken 
we lering om in een volgende editie een ander, meer toegankelijk genre te kiezen voor dit café. Bij andere 
cafés gebeurde vaak wat we hoopten: aan het begin van het weekend waren de stamgasten nog onwennig, 
maar bij de laatste voorstelling lachten, praatten of zongen ze zelfs mee met de performers.  
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"Het CTF biedt een onderdompeling in theater dat op alle vakken toegankelijk is." - Bezoeker CTF 2020 
 

2.3 Toegankelijkheid 
In 2020 zijn we actief aan de slag gegaan met de toegankelijkheid van het CTF, door de volgende stappen te 
ondernemen: 

• We nodigden drie studenten van Ithaka, een schakelklas voor nieuwkomers, uit om samen met hun docent als 
critical friends het festival te bezoeken. Ze bezochten drie voorstellingen en legden hun bevindingen vast in dit 
videoverslag. Ze waren unaniem lovend over het festival en gaven aan geen (taal)barrières te ervaren. Eén 
van hun reacties: "Ik had nog nooit in mijn leven opera gezien. Voor een normale operavoorstelling moeten 
we veel geld betalen, maar hier hoef je maar maximaal tien euro doneren. Wauw." En een andere: "Ik vond het 
een avontuur. De drie voorstellingen vond ik leuk, verrassend en geweldig." 

• Ook hebben we onderzocht hoe we toegankelijker kunnen worden voor bezoekers met een fysieke beperking. 
Zo spraken we met de slechtziende Severine Kas, die werkzaam is voor het Bartiméus Fonds en als 
ervaringsdeskundige tips kon geven. Op haar advies hebben we gekeken in hoeverre we voldoen aan de 4 B's: 
bereikbaarheid, betreedbaarheid, bejegening en bruikbaarheid. Vervolgens nodigden we op het festival een 
bezoeker uit met een auditieve beperking en een bezoeker met een visuele beperking. We stippelden voor hen 
beiden een speciale route uit met voor hen geschikte voorstellingen, waarin zij het CTF zouden testen op de 
4 B's. Helaas zeiden beide personen op het laatste moment af wegens omstandigheden. We zijn voornemens 
dit onderzoek volgend jaar opnieuw op te pakken. Dat doen we mede aan de hand van een onderzoek dat 
uitgevoerd is binnen het CTF door een student International Leisure Management.  

• Voor rolstoelgebruikers waren er icoontjes in het programma opgenomen voor rolstoeltoegankelijke locaties. 
Het lukte deze editie niet om een rolstoelgebruiker te vinden die deze locaties voor ons kon testen; dit is een 
doel voor volgend jaar.  

 

Serióós Collectief – In een Notendop @ Gastmaal Café 
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Annuleringen door coronacrisis        
 

1. Afgelasten CTF Zwolle en Tilburg 2020 
Vlak na het CTF Utrecht haalde de realiteit ons in: Nederland ging op slot en er ging een streep door het CTF Zwolle 
en het CTF Tilburg, die respectievelijk gepland stonden op 20-22 maart en 3-5 april. Elke tak van de organisatie stond 
klaar om de festivals te starten. De voorstellingen - deels bestaande uit reprises vanuit CTF Utrecht en deels uit lokaal 
ontwikkelde voorstellingen - waren af, de gehele festivalproductie stond in de steigers en posters hingen al door de stad. 
Cafés, medewerkers en vrijwilligers stonden klaar om de festivals tot een succes te maken. Het was dan ook een grote 
teleurstelling toen alles niet door kon gaan. 
 
Vanaf dat moment hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt 
en richtten we het vizier in eerste instantie op verplaatsing naar juni. 
Toen dit niet mogelijk bleek door verlenging van de maatregelen tot 
1 september, hebben we helaas moeten besluiten over te gaan tot 
definitieve annulering. De mogelijkheid om te verschuiven naar 
september is ook besproken, maar daarmee stuitten we op te grote 
nadelen: de onzekerheid binnen de horeca was te groot, en er 
zouden knelpunten ontstaan in onze jaarplanning omdat we in 
september alweer bezig zijn met de voorbereiding voor de nieuwe 
festivaledities. In overleg met de betreffende gemeentes zijn we 
overgegaan tot annulering.  
 
In mei besloten we onze partners van de hard getroffen horeca in 
alle drie de steden een hart onder de riem te steken. We plakten 
een grote poster op de ramen van al onze deelnemende cafés, die 
op dat moment gedwongen gesloten waren, met de tekst: "In dit 
café is gedanst, gespeeld, gelachen gedronken. Wij missen jullie!" 
 

2. Annulering CTF in 2021 
De CTF-organisatie start normaliter op in mei richting de festivals in maart/april van het nieuwe jaar. In mei 2020 
besloten we, in overleg met de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht, dat het verstandig was om deze voorbereiding 
en bijbehorende uitgaven stop te zetten. Onze stichting heeft een beperkt eigen vermogen, waardoor we een te groot 
financieel risico zouden lopen als we kosten maken voor een festival dat hoogstwaarschijnlijk niet plaats zou kunnen 
vinden. De impact in de horeca is dusdanig groot dat de kans onwaarschijnlijk leek dat het in maart 2021 mogelijk zou 
zijn een festival in cafés te organiseren. Ook ons financieringsmodel, met deelnamebijdragen van horeca en inkomsten 
uit grote bezoekersaantallen, zou teveel onder druk komen te staan. Het vroegtijdig annuleren van de festivals in 2021 
leek de meest verstandige manier om onze organisatie financieel gezond te houden. Artistiek directeur Alinde Hoeksma 
werd geïnterviewd door de Theaterkrant over dit besluit. 
 
Dit besluit heeft tot gevolg dat we afscheid hebben moeten nemen van ons team van freelancers. De teleurstelling bij 
hen was groot, omdat er een hecht team werkzaam was dat veel zin had in de opstart van het nieuwe festivaljaar. We 
hopen een deel van hen in de toekomst opnieuw te kunnen verwelkomen in de organisatie richting CTF 2022.  
 
Er heeft nauwe afstemming plaatsgevonden met de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht over de besteding van 
het toegezegde subsidiegeld voor CTF 2021, dat bestemd is voor de maanden mei 2020 tot en met april 2021. De 
artistiek en zakelijk directeur werken voor een verminder aantal uren door in de 'pauzemaanden', waarin zij zich bezig 
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houden met het draaiend houden van de organisatie, onderhoudszaken zoals archivering, en voorbereiding op de 
toekomst en daarbij horend ondernemerschap.   
 

Voorbereiding op de toekomst        
 
2020 stond zoals gezegd ook in het teken van voorbereiding op het nieuwe kunstenplan 2021-2024. Omdat besloten 
is de festivals in 2021 te annuleren, hebben we in Utrecht een herzien activiteitenplan en begroting ingediend bij de 
Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht, die is goedgekeurd. We hebben in 2020 een archieftraject gevolgd onder 
begeleiding van kennisinstituut DEN, om de organisatie op orde te brengen en klaar te maken voor de toekomst. Ook 
hebben we een start gemaakt met de zoektocht naar nieuwe inkomstenbronnen, omdat we vanaf 2021 geen subsidie 
meer ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. 
 
Bij de Gemeente Tilburg hebben we in november 2020 eveneens een meerjarenplan ingediend, in de hoop ook in deze 
gemeente structurele subsidie te mogen gaan ontvangen. Vanuit Kunstloc Brabant hebben we reeds een impulssubsidie 
toegezegd gekregen voor de professionalisering en positionering van CTF Tilburg in 2021-2024. 
 
Helaas hebben we moeten besluiten dat het CTF in Zwolle te weinig toekomstperspectief heeft in deze stad. De 
Gemeente Zwolle heeft een ingediende subsidieaanvraag voor het festival onlangs afgewezen, nadat zij voor 2020 wel 
een projectsubsidie hadden verleend. We moeten constateren dat het festival in Zwolle veel minder sterk omarmd werd 
dan in Tilburg en Utrecht, wat er wellicht mee te maken heeft dat er een minder sterk (jonge) makersklimaat is in deze 
stad. We hebben daarom besloten de organisatie van het CTF Zwolle te stoppen en ons volledig te gaan richten op 
Utrecht en Tilburg.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMM – Samen alleen @ Taplokaal Gist 
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Winst- en verliesrekening 2020        
 
Hieronder is de winst- en verliesrekening van 2020 weergegeven voor Stichting Cafetheaterfestival. In de bijlagen zijn 
de opgesplitste winst- en verliesrekeningen per project terug te vinden, inclusief de begrotingen en de werkelijke 
bedragen. De verschillen van >10% staan hier ook toegelicht.  
 
In 2020 is een totale omzet behaald van €280.027, wat een stijging is van ruim €30.000 ten opzichte van 2019. 
Met deze middelen heeft de stichting vier projecten gerealiseerd: het Café Theater Festival Utrecht, het Café Theater 
Festival Tilburg, het Café Theater Festival Zwolle en de Wijkjury Utrecht. De stichting heeft in 2020 een positief 
resultaat behaald van €6.153, als volgt opgebouwd: 

• CTF Utrecht: € 2.721 
• CTF Tilburg: € 1.419 
• CTF Zwolle: € 1.638 
• Wijkjury Utrecht: € 375 

 
De omzet valt lager uit dan vooraf begroot, vanwege de late annulering van de festivals in Tilburg en Zwolle. Gelukkig 
hebben we ook voor deze festivals met alle fondsen goede afspraken kunnen maken, waardoor we uit de kosten konden 
komen en zelfs de geprogrammeerde makers 50% konden vergoeden voor de gemaakte kosten in de voorbereiding.  
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Balanscijfers jaarrekening 2020 en toelichting 
Hieronder zijn de balanscijfers 2020 weergegeven, inclusief een toelichting indien nodig. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsdebiteuren: op 31 december 2020 staat er €855 open aan debiteuren. Dit zijn een tweetal facturen van 
locaties die in 2020 deel hebben genomen aan het Café Theater Festival maar het deelnamegeld nog niet hebben 
kunnen betalen. Daarnaast staan er nog een tweetal facturen open voor de onderhuur voor december 2020. 

Overlopen activa: er zijn in 2020 werkzaamheden verricht en vergoedingen uitgekeerd die betrekking hebben op het 
jaar 2021. In totaal gaat dit om een bedrag van €41.995. 

Stichtingsreserve: in 2020 is een reserve opgebouwd van €6.153, waarmee op 31 december 2020 het totale 
stichtingsvermogen €15.025 bedraagt. 

Handelscrediteuren: er staat nog een bedrag van €4.444 aan facturen open die (eind) 2020 zijn verstuurd en in 
2021 betaald zullen worden.  

Overlopende passiva: in 2020 zijn er verschillende bedragen vooruit ontvangen (veelal subsidies), die gaan over 
activiteiten in 2021. In totaal gaat dit om €109.851 en is als volgt opgedeeld:  

• Projectsubsidie gemeente Utrecht voor WijkJury Utrecht, het deel dat in 2021 wordt besteed (€2.200) 
• Subsidie gemeente Utrecht cultuurnota 2021-2024 bestemd voor 2021 (€80.296) 
• Bijdrage voor deelname aan DEN archieftraject voor 2021 (€1.750) 
• Subsidie Kunstloc Brabant, bestemd voor 2021 (€25.000) 
• Overige overlopende passiva (€605) 
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Bijlagen: winst- en verliesrekeningen 2020 per project    
 

Winst- en verliesrekening Café Theater Festival Utrecht 2020 
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Toelichting op winst- en verliesrekening Café Theater Festival Utrecht 2020 
Hieronder gaan we in op de verschillen van >10% tussen begroting en werkelijke uitgaven: 

• Inkomsten horeca: vlak na het festivalweekend is het land in lockdown gegaan, waardoor andere evenementen 
gedurende het jaar geen doorgang hebben kunnen vinden, zoals Culturele Zondagen. Om deze reden zijn er 
in 2020 geen inkomsten via deelnamegeld van locatie buiten het festival, wat het verschil veroorzaakt. 

• Sponsorinkomsten: het doel om naast onze hoofdsponsor Brouwerij vandeStreek meer sponsors aan te 
trekken is niet behaald. Dat dit niet is gelukt heeft een verschil geef van €2.000.  

• Uitgaven festivalproductie: doordat er minder makers waren vielen de verblijf- en cateringkosten lager uit 
dan begroot. Daar bovenop waren er verschillende makers die geen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om te overnachten in het Utrechtse hostel Stay Okay, waardoor de verblijfskosten nog een stuk 
lager uitvielen. Verder hadden we ook minder techniek nodig dan vooraf ingeschat.  

• Uitgaven Marketing & Communicatie: de campagnekosten vielen lager uit, wat uit tot uiting komt in de cijfers 
bij de kostenpost offline communicatie.  
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Winst- en verliesrekening Café Theater Festival Tilburg 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

 

 
 
 

Winst- en verliesrekening Café Theater Festival Zwolle 2020 
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Toelichting op winst- en verliesrekeningen Café Theater Festival Tilburg en Zwolle 2020 
Omdat deze festivals zijn geannuleerd vlak voordat ze zouden plaatsvinden, zijn de werkelijke inkomsten en uitgaven 
totaal anders dan vooraf begroot. Er zijn geen inkomsten via publieksbijdragen, locaties hebben geen deelnamegeld 
betaald en er zijn geen Stamgasten geworven. Om ondanks de annulering van de festivals toch tot een sluitende 
begroting te komen, hebben we met alle fondsen en de beide gemeenten afspraken gemaakt over de uiteindelijke 
uitgaven. Hierin hebben we kunnen regelen dat de organisatie volledig vergoed werd, omdat alle voorbereidingen voor 
de festivals al getroffen waren en de annulering minimaal evenveel werk opleverde dan het festival uitvoeren. Daarnaast 
hebben we afgesproken om alle makers die niet op het CTF Utrecht hebben gespeeld (de helft van de programmering 
in Zwolle en Tilburg bestond uit makers die doorstroomden vanuit Utrecht), 50% van de afgesproken speelvergoeding 
uit te betalen. Zij hebben immers de voorstelling gemaakt en niet kunnen spelen.  
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Winst- en verliesrekening WijkJury Utrecht 2020 
 

 

 

 
Toelichting op winst- en verliesrekening Wijkjury Utrecht 
Ook de Wijkjury Utrecht was nog in volle gang bezig toen het land op slot ging. Er zouden nog verschillende 
voorstellingen bekeken gaan worden en ook stonden er nog een aantal bijeenkomsten op de planning. Dat verklaart 
het grote verschil tussen begroting en werkelijke inkomsten/uitgaven: verschillende voorstellingen zijn niet bezocht 
waardoor er veel minder tickets op de eindbegroting staan. Wel zijn er verschillende voorstellingen online bekeken, 
zijn er repetities bezocht en zijn er online gesprekken gevoerd met gezelschappen. Hier waren echter geen kosten 
mee gemoeid.  
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               Stichting CaféTheaterFestival
               T.a.v. het bestuur
               Bilstraat 166
               3572 BP  UTRECHT

Referentie: 1665JR20                Amsterdam, 9 april 2021
Betreft:      jaarrekening 2020

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 2020 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 2020 van uw stichting.
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 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 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris - 1.239
- 1.239

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren 855 -

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 8.994 8.982

Overlopende activa 41.995 60.007
51.844 68.989

Liquide middelen [3] 77.476 28.496

Totaal activazijde 129.320 98.724

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen [4]

Overige reserves 15.025 8.872
15.025 8.872

Kortlopende schulden [5]

Handelscrediteuren 4.444 38.310

Overlopende passiva 109.851 51.542
114.295 89.852

Totaal passivazijde 129.320 98.724

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Opbrengsten [6] 280.027 249.607

Inkoopwaarde van de opbrengsten [7] 217.883 171.346

Bruto bedrijfsresultaat 62.144 78.261

Afschrijvingen materiële vaste activa [8] 1.239 2.581

Overige personeelskosten [9] 23.837 27.218

Huisvestingskosten [10] 9.760 10.060

Verkoopkosten [11] 14.924 25.583

Kantoorkosten [12] 905 2.787

Algemene kosten [13] 4.762 5.295

Som der bedrijfskosten 55.427 73.524

Bedrijfsresultaat 6.717 4.737

Rentelasten en soortgelijke kosten [14] -564 -552

Som der financiële baten en lasten -564 -552

Resultaat 6.153 4.185

2020 2019
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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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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 2020 Totaal 2019
€ € €

Aanschafwaarde 5.334 5.334 5.334

Cumulatieve afschrijvingen -4.095 -4.095 -1.514

Boekwaarde per 1 januari 1.239 1.239 3.820

Afschrijvingen -1.239 -1.239 -2.581

Mutaties 2020 -1.239 -1.239 -2.581

Aanschafwaarde 5.334 5.334 5.334

Cumulatieve afschrijvingen -5.334 -5.334 -4.095

Boekwaarde per 31 december - - 1.239

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 855 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 8.994 8.982

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 33.063 52.290

Nog te ontvangen subsidies [Gemeente Utrecht] 6.932 7.717

Nog te ontvangen subsidies [Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel] 2.000 -
41.995 60.007

Afschrijvingspercentages:
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen  [3]

ABN-Amro .507 (Utrecht) 51.485 10.435

ABN-Amro .912 (Tilburg) 23.713 7.763

ABN-Amro .172 (Zwolle) 2.278 10.298
77.476 28.496
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  [4]

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 8.872 4.686

Uit voorstel resultaatbestemming 6.152 4.186

Stand per 31 december 15.025 8.872

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

Handelscrediteuren

Crediteuren 4.444 38.310

Overlopende passiva

Deelnamegeld [Tilburg] 605 -

Nog te betalen bedragen - 442

Vooruitontvangen subsidies [Utrecht] 84.246 23.400

Vooruitontvangen subsidies [Tilburg] 25.000 8.000

Vooruitontvangen subsidies [Zwolle] - 19.700
109.851 51.542

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.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Opbrengsten  [6]

Publieksinkomsten - bijdrage publieksdonaties 39.630 44.466

Publieksinkomsten - stamgasten 6.208 6.954

Publieksinkomsten - via randprogrammering 99 982

Bijdragen locaties [binnen en buiten festival] 12.600 20.400

Sponsorinkomsten 3.000 3.559

Inkomsten uit advertenties 2.475 2.050

Verhuurinkomsten 1.594 800

Particuliere fondsen 73.636 47.100

Subsidie Gemeente Utrecht 69.320 67.171

Overige publieke subsidies 70.925 56.125

Giften en crowdfunding 540 -
280.027 249.607

Inkoopwaarde van de opbrengsten  [7]

Randprogrammering 2.750 6.000

Café Theater Fabriek 2.890 4.304

Overige kosten artistiek 144 -

Freelance vergoedingen 154.857 105.024

Makersvergoedingen 32.649 26.662

Overige programmering - 2.064

Bijdrage publieksdonaties voor makers 19.611 22.252

Huur techniek 3.000 2.836

Overige artistieke kosten 1.982 2.204
217.883 171.346

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Inventaris 1.239 2.581
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Stichting CaféTheaterFestival te Utrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Onkostenvergoedingen  [9]

Reiskostenvergoeding 5.424 3.436

Catering tijdens festival 7.670 12.093

Vrijwilligersvergoedingen 7.160 6.425

Overige onkosten 3.583 5.264
23.837 27.218

Huisvestingskosten  [10]

Huur kantoor 8.957 9.290

Huur studio's en opslagruimte 803 770
9.760 10.060

Verkoopkosten  [11]

Ontwerpkosten marketing 3.620 5.651

Sponsoring 50 50

Representatie- en vergaderkosten 524 491

Overige kosten marketing 213 -

Overige offline communicatie 7.813 7.771

Overige online communicatie 2.279 11.510

Dotatie voorziening oninbare debiteuren 425 -

Overige verkoopkosten - 110
14.924 25.583

Kantoorkosten  [12]

Kantoorbenodigdheden 905 1.482

Drukwerk - 1.305
905 2.787
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Algemene kosten  [13]

Administratiekosten 2.708 2.791

Zakelijke verzekeringen 1.135 1.578

Overige algemene kosten 840 1.024

Aanschaf IiZettle pinautomaten 79 -98
4.762 5.295

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [14]

Bankkosten 564 552
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