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Bestuursverslag 2016

Inleiding
Het bestuur van Stichting Theatergroep Flint geeft in dit verslag inzicht in en een overzicht van de
activiteiten en prestaties in het boekjaar 2016. Er wordt kort ingegaan op de producties en overige
activiteiten. Hierna volgt een toelichting op het financiële resultaat en de balans zoals die in de
jaarrekening zijn weergegeven.

Beknopt Overzicht over het jaar 2016
We hebben in 2016 een nieuwe grote avondvullende voorstelling gerealiseerd: Sal Ek Altyd Wit
Wees naar het werk van de Zuid Afrikaanse dichteres Antjie Krog. Een succesvolle voorstelling met
veel sterren in de pers en enthousiaste publieksreacties. Voor de tweede keer heeft Flint bij dit
project samen gewerkt met videast Martijn Grootendorst. Dat smaakt naar (nog) meer.
Daarnaast was er weer elke week Café Rosso in de foyer van de Roode Bioscoop waar nieuwe
samenwerkingsverbanden lijken op te bloeien. Afgelopen najaar bijvoorbeeld met Theatergroep
NOX. Deze jonge club met Luuk lmhann en Sietse Damen legt zich toe op literair muziektheater en
we gaan onderzoeken hoe we elkaar de komende jaren kunnen inspireren en eventueel
coproducties kunnen realiseren. Café Rosso is ondertussen een echte kweekvijver geworden voor
jong en oud talent. Deze formule zetten we het komende jaar, na een rustperiode, voort.
Verder speelden we de klassieker 'n Pikketanissie weer elke laatste woensdag van de maand en de
oorlogsvoorstelling Als ik nog eens word geboren traditioneel begin mei rond de nationale
herdenking. Ook werd een ad hoc voorstelling in reprise genomen: Boven het Dal een hommage
aan teksten van Nescio uit deze gelijknamige bundel in samenwerking met Eric Vaarzon Morel

Toelichting op de gerealiseerde activiteiten
1. Sal Ek Altyd Wit Wees is een hommage aan het werk van Antjie Krog. Met twee geweldige

muzikanten; trombonist Wolter Wierbos, bassist/pianist Ernst Glerum en prachtig beeldend
werk van videast Martijn Grootendorst. Vooral de bijdrage van Ernst Glerum heeft de
voorstelling verrijkt. Normaliter speelt hij contrabas maar speciaal voor deze voorstelling
heeft Ernst serieus werk gemaakt van zijn pianistische kwaliteiten. Daarmee werd naast het
geluid van accordeon en trombone de klankkleur van de composities verrijkt.
De voorstelling heeft twee lange series in de Roode Bioscoop gestaan (totaal 28
voorstellingen), in 2017 tourt de voorstelling door het land en verschillende podia in
Zuid-Afrika hebben interesse hebben getoond in de voorstelling.

2. Boven het Dal naar Nescio, een hommage aan het magistrale werk van Nescio. Een zeer
Amsterdamse voorstelling met muzikale en tekstuele medewerking van Eric Vaarzon Morel.
Aanvankelijk geïnitieerd als eenmalige voorstelling tijdens een Roode Zondag in het Theater
de Roode Bioscoop is deze voorstelling toegevoegd aan het vaste repertoire en kan worden
ingezet op verzoek in het niet reguliere theatercircuit.

En daarnaast werden de volgende producties doorgespeeld:



1. Café Rosso, op vrijwel elke zaterdagmiddag in de Roode Bioscoop, altijd met een
gastheer/vrouw die bekende en onbekende gasten ontvangt, die allen een rol spelen in het
twee uur durende spektakel.

2. Poëzie-Express in korte of langere variant, op locatie en op scholen.
3. 'n Pikketanissie stond ook dit jaar weer een aantal keer op de laatste woensdag van de

maand in de Roode Bioscoop.
4. En tijdens de eerste dagen van mei speelde Flint - zoals elk jaar - de speciale

herdenkingsvoorstelling Als ik nog eens word geboren.

Educatie/schoolvoorstellingen
Nog steeds moeten we constateren dat het erg lastig is om voet aan de grond te krijgen in de
onderwijswereld. Scholen hebben in de regel langlopende afspraken met grote(re)
theatergezelschappen en hebben geen budget voor extra theatrale activiteiten. Dat is uitermate
jammerlijk want waar we onze schoolvoorstellingen ook spelen, de uitkomst is immer zeer positief.
Maar de hele 'markt' voor dit genre is hermetisch dicht getimmerd. Inmiddels houden we de
schoolvoorstelling op het programma en incidenteel worden we daarvoor benaderd.

De te spelen schoolvoorstellingen zijn in het beleidsplan gebaseerd op een gemiddeld
leerlingenaantal van 100 per voorstelling. Omdat we nu schoolvoorstellingen spelen die in
klasverband plaatsvinden, de eerder genoemde Flitsvoorstetlingen, wordt het totaal aantal bereikte
leerlingen een stuk lager. Theatergroep wordt aangeboden via verschillende culturele
onderwijssites (o.a. Mocca, CJP, Theatereducatie).

De contacten met scholen hebben wel geleid tot interesse voor de reguliere voorstellingen van Flint
in de Roode Bioscoop. Zo zijn er het afgelopen jaar groepen leerlingen naar Sal Ek Altyd Wit Wees
komen kijken onder leiding van een docent.

Financiële positie
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.232. De algemene reserve
bedraagt per 31 december 2016€58.171. Een deel hiervan zal in 2017 worden ingezet om diverse
projecten te kunnen realiseren.

Kwantitatieve prestatie afspraken en toelichting op kwantitatieve gegevens
Theatergroep Flint verzorgde in 2016 in totaal 103 voorstellingen/activiteiten waarvan 91 voor
Amsterdams publiek. Dat zijn er 28 meer dan de verplichte speelnorm voor de subsidie van de stad
Amsterdam.
Het totale publieksbereik kwam dit jaar op 5.882 toeschouwers met een gemiddelde bezetting van
ruim 80%. Dat is meer dan er verwacht werd.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris en drie 'gewone' leden.
Het voorzitterschap is in handen van de bestuurlijk en beleidsmatig zeer ervaren Erik Couvee. De
functie van secretaris is ingevuld door Joris Bunder, medewerker SSBA-Salon (de culturelq
deeltjesversneller van de Stadsschouwbur g). Penningmeester is Peter Denissen, die over een ruime
bestuurlijke en financiële ervaring beschikt en die ook penningmeester is van Stichting Theater de
Roode Bioscoop.

De andere bestuursleden zijn Erik van Bruggen van campagnebureau BKB, Michael de Roo
theaterproducent en cultureel ondernemer Pieter-Bas van Wiechen journalist en radiomaker. De
leeftijd van de bestuursleden ligt tussen de 26 en 70 jaar. In 2016 is zeven keer vergaderd. Tussen
de vergaderingen door is er frequent contact tussen voorzitter, penningmeester en zakelijke en
artistieke leiding. De besturen van Theater de Roode Bioscoop en Theatergroep Flint zijn in 2015
vernieuwd en samengevoegd. Zie verder Samenwerking en Cultureel Ondernemerschap.



Cultural Governance
Het bestuur van Theatergroep Flint onderschrijft de principes en aanbevelingen van de Governance
Code Cultuur. Hierin zijn de normen voor goed bestuur neergelegd. Daarnaast voldoet Flint aan de
Wet Normering Topinkomens O.
Er worden gemiddeld 3 à 4 bestuursvergaderingen gehouden per jaar, waarbij bestuur en directie
aanwezig zijn. Het bestuur wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle relevante
financiële en organisatorische zaken. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

De organisatie
De organisatie van Theatergroep Flint bestond in 2016 uit een artistiek- en een zakelijk leider en
een secretarieel medewerker. Dit is de basis waar vanuit het gezelschap opereert. Flint werkt voor
de producties en andere activiteiten met freelance medewerkers, zowel op artistiek als op
organisatorisch gebied.

Het arbobeleid valt onder de zakelijke leiding. Er is een loondoorbetalingsverzekering en een
pensioenregeling voor de medewerkers in loondienst. Het houden van functionering sgesprekken is
een vast onderdeel binnen de organisatie.

Vrijkaartenbeleid
Theatergroep Flint onderschrijft het vrijkaartenbeleid van huistheater de Roode Bioscoop. Bij
premières wordt aan bezoekers die van belang (kunnen) zijn voor het gezelschap 1 vrijkaart ter
beschikking gesteld. Bij reguliere voorstellingen mogen de artiesten in totaal maximaal 4 gasten
uitnodigen. Komt er iemand mee, dan dient daarvoor betaald te worden. Dit geldt niet alleen voor
bestuur en medewerkers, maar ook voor de schrijvende pers en andere relevante bezoekers.

Samenwerkingen
De besturen van Flint en de Roode Bioscoop zijn in 2015 vernieuwd en samengevoegd. De innige
artistieke en logistieke samenwerking tussen beide organisaties heeft ons er toe bewogen om ook
op bestuurlijk vlak de samenwerking te concretiseren.

Voor elk project van Theatergroep Flint wordt steeds een samenwerking aangegaan met
wisselende artiesten en muzikanten uit het artistieke netwerk van Flint.

Cultureel ondernemerschap
Flint werkt er hard aan nieuwe publieksgroepen te benaderen en voor het gezelschap te behouden.
Dat is één van de redenen waarom in 2013 het programma Café Rosso is gestart. Doordat Café
Rosso elke zaterdag wordt samengesteld en gepresenteerd door een andere gast-artiest uit ons
vast artistiek team, komen er elke zaterdag andere bezoekers. Het feit dat er geen entree betaald
behoeft te worden, zorgt vanzelfsprekend ook voor een breed publiek.

50% van ons publiek is afkomstig uit Amsterdam, 40% uit de rest van Nederland en 10% uit het
buitenland.

Financieringsmix

Onze inkomsten bestaan uiteen mix van verschillende inkomstenbronnen Ca. 35% is afkomstig uit
de bijdrage van de gemeente Amsterdam. De overige 65% bestaat uit eigen inkomsten en
projectsubsidies. Het percentage eigen inkomsten is 35%. De eigen inkomsten zijn hoger dan
begroot.

Internationale activiteiten & bezoekers

In juni 2016 kwam de nieuwe voorstelling Sal Ek Altyd Wit Wees uit, naar het poëtische werk van
de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog uit. Een voorstelling waarmee we binnen Nederland een
internationaal publiek hebben weten te bereiken. Op verzoek van het A.K.A. Festival voor het



Afrikaans hebben we in het voorjaar gespeeld op dit festival in het Compagnietheater. In aanloop

naar dit festival heeft artistiek leider Felix Strategier intensief contact gehad met schrijfster Antjie
Krog. Dat vond aanvankelijk plaats in het Afrika Huis en heeft geleid tot een gezamenlijk optreden
tijdens het festival. Zeer inspirerend en vruchtbaar hebben beide partijen deze samenwerking
ervaren. Leslie Javan, een Zuid Afrikaanse muzikant was nauw bij deze ontmoeting betrokken. Hij
kent Antjie Krog al langer en speelde ook mee met onze band tijdens de showcase op het A.K.A.
Festival. De tour in Zuid Afrika is in 2016 nog niet van de grond gekomen omdat het potje voor
reissubsidie van het FPK al leeg bleek en er in Zuid-Afrika geen subsidiemogelijkheden waren om de
reis- en verblijfskosten te dekken. Daarnaast hebben we ook te maken met de planning van onze
samenwerkingspartners in Zuid Afrika. De komende tijd gaan we verder onderzoeken of
samenwerking met Leslie Javan en andere Zuid-Afrikaanse muzikanten en theatermakers tot
interessante artistieke projecten gaat leiden met als eindresultaat een tournee door Zuid-Afrika in
het najaar van 2017 of voorjaar 2018. Op basis van een op de valreep toegekende subsidie van het
FPK voor het jaar 2017, zullen de plannen voor de nieuwe voorstellingen/producties Het Lied van
de Vlakten (werktitel), Lucebert (werktitel) en het Flint Poëzie Orkest (werktitel) nader worden
uitgewerkt. Wij kijken er naar uit.

Het bestuur,
Amsterdam
29 maart 2017


