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1.

Bestuursverslag Stad & Cultuur

1.1

Algemeen

Stichting Stad & Cultuur is een onderdeel van Stichting Travers (de holding). Stichting Stad & Cultuur exploiteert
poppodium Hedon in Zwolle. De doelstelling van stichting Stad & Cultuur is:

Het bevorderen en ontwikkelen van het culturele aanbod en culturele activiteiten,
evenals het stimuleren van passieve en actieve cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

Niet alleen de exploitatie van Hedon valt onder de activiteiten van deze stichting. Steeds meer aanvullende
maatschappelijke activiteiten, al dan niet gestimuleerd door provincie, gemeente of anderen, worden gestart.
Naast de reguliere Hedon-programmering zijn er diverse andere opvallende activiteiten. Buro Ruis organiseert
studentenactiviteiten voor het mbo en het hbo, onder andere in het kader van de kennismaking van nieuwe
studenten met de stad Zwolle. Daarnaast is er veel ruimte voor cultuur-, educatieve- en
talentontwikkelingsprojecten. Bijvoorbeeld de Hedon Beurs, Kunstbende en de Fakkelteit (in samenwerking met
Travers Welzijn). Ook in samenwerking met Travers Welzijn is in 2018 het fundament gelegd van BUZ. BUZ is
vanaf 2019 de nieuwste productietak. BUZ organiseert activiteiten voor de doelgroep 13-17 jaar, zowel binnen
Hedon als buiten de muren van Hedon.
Het Hedon Productiehuis produceert in toenemende mate zelf evenementen en verzorgt begeleiding van
talentvolle artiesten. In 2019 heeft Hedon de programmering van het BFO verzorgt en is Hedon ingestapt in de
organisatie van het vernieuwde Stadsfestival.

1.2

Ontwikkelingen en resultaten

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2019 zijn in dit hoofdstuk samengevat. De uitgebreide
inhoudelijke rapportage is opgenomen onder deel twee van het jaarverslag.

1.2.1

Inhoudelijke ontwikkelingen

Bezoekers
Weer een all-time-high! In 2019 mocht Hedon 103.865 bezoekers ontvangen. In 2018 mochten we 102.110
bezoekers ontvangen. Doorontwikkelingen op dancegebied hebben geleid tot een groter bezoekersaantal bij
dance. Ook in de overige activiteiten, met name op gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling als ook op
culturele verhuur zien we een mooie stijging. Het aantal bezoekers
voor de concerten nam daarentegen af. We verwachten niet dat
deze dalende tendens in 2020 doorzet, gezien het geplande
programma verwachten we een stijging van de concertbezoekers.
En hiermee is er een groei in bezoekers gerealiseerd voor het 11e
jaar op rij. Met uitzondering van het jaar dat Hedon gesloten was
voor de bouw.

Het bezoekersrecord hangt natuurlijk samen met een boeiende programmering. In het verdere inhoudelijk verslag
is hier veel meer informatie over te vinden. Enkele acts die Hedon een volle zaal bezorgden waren: Xzibit,
Duncan Laurence, Trijntje Oosterhuis, Matt Simons, Diggy Dex, Bökkers, Snelle, Y&T etc. Teveel om op te
noemen.
Ook de dancefeesten zoals Singlefeestje en Raw Definition en nieuwkomers Fiesta Macumba en Vunzige

02

Deuntjes zorgden voor volle zalen.
Hedon blijft zich richten op een brede programmering om zoveel mogelijk muziekliefhebbers tevreden te stellen.
Immers Hedon is er voor iedere Zwollenaar.

Stedelijke regio en Productiehuis
Het Productiehuis dat in 2016 is gestart blijft een boeiende uitbreiding. Het Productiehuis krijgt landelijke
aandacht en heeft veel potentie. In het kader van de stedelijke regio’s in het cultuurbeleid zijn er nieuwe kansen
voor het Productiehuis.
In 2019 is de door Hedon namens de regio en de provincie aangevraagde financiering van een ‘Hybride
Productiehuis’ gehonoreerd. Dit is een samenwerking van het Hedon Productiehuis met andere producerende
initiatieven in de regio. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In 2019 zijn ook de plannen gemaakt om te komen
tot een eigen plek voor urban kunsten. Deze wordt geopend in het tweede kwartaal van 2020. Meer informatie
over het Productiehuis is te vinden in paragraaf 2.7.

Buro Ruis en BUZ
Buro Ruis organiseerde in 2019 een fantastische introductieperiode
voor alle eerstejaars hbo’ers en mbo’ers. Daarnaast bood ook het
jaarprogramma weer een heel gevarieerd en mooi programma voor
alle Zwolse studenten. Buro Ruis trok in 2019 iets minder bezoekers.
Dit had te maken met de datum van de introductie voor mbostudenten. Voor een deel van de instellingen viel deze in een
lesweek. In totaal waren er hierdoor minder deelnemers bij de MboBruisdag. Ook zien we dat de studiedruk hoger wordt en het gebrek
aan huisvesting drukt op de aantallen. Buro Ruis wordt breed gedragen door de samenwerkingspartners en
verwacht in 2020 weer een goed jaar neer te kunnen zetten.

Voor de doelgroep onder de 18 jaar is BUZ opgericht. Vanuit de kennis en ervaring van Buro Ruis, Hedon en
Travers Welzijn wordt er steeds meer aanbod voor deze doelgroep georganiseerd. BUZ heeft zich in 2019
gepositioneerd en zal in 2020 onder de vleugels van het Hedon Productiehuis gaan opereren. Doorprofilering en
vergroten van het programma aanbod zijn speerpunten voor 2020. Financiering voor 2019 kwam vanuit
gemeente Zwolle en het Travers Fonds. Borging naar de toekomst is een belangrijk onderwerp voor het komende
jaar.

Stadsfestival
Hedon heeft in 2019 samen met de Zwolse Theaters en andere instellingen een grote bijdrage geleverd aan het
vernieuwde Stadsfestival. Een grote wens van Hedon ging in vervulling. Het Stadsfestival kon weer in het
centrum worden georganiseerd, waarbij de historische binnenstad als decor kon fungeren. Ook kon een brede
muziekprogrammering worden toegevoegd en meer ‘grote namen’ werden geboekt. Het vernieuwde festival trok
28.000 bezoekers. Fors meer dan in 2018 toen het festival 18.000 bezoekers trok. Het vermoeden is dat de
stijging in 2020 zal doorzetten.
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Vrijwilligers
Hedon is trots op haar vrijwilligers. Zij geven kleur aan de organisatie en zijn vaak het gezicht van Hedon. Of het
nu gaat om het tappen van een biertje, opvang van artiesten, het verkopen van munten of het verspreiden van
promotiemateriaal. Het wordt allemaal gedaan door mensen met een groot hart voor Hedon. Het aantal
werkzame vrijwilligers is in 2019 flink gestegen.

Hedon Music Club
De Hedon Music Club heeft ook in 2019 nieuwe leden mogen
verwelkomen. De intieme, levendige netwerkclub voor ondernemers,
prominenten en particulieren met een warm hart voor Hedon, zorgde
deels voor de financiële dekking van het opgerichte Productiehuis en
andere talentontwikkelingsprojecten. De betrokkenheid en het
ambassadeurschap van de leden is en blijft van grote waarde voor
Hedon en al haar activiteiten.

Overig
Hedon is betrokken bij de organisatie van diverse evenementen in de regio. Hedon doet ook dit jaar de
programmering van het Bevrijdingsfestival Overijssel, participeert in het Stadsfestival, Koningsdag, Zwolse
Theaters, Muziek bij de Buren, Lepeltje Lepeltje Festival en de Popronde.

Aanpassingen en onderhoud aan het pand blijven een continue punt van aandacht om de bezoeker een zo
optimaal mogelijke ervaring te kunnen geven. Het verbod op rookruimtes geeft zowel een impuls om de
binnenruimtes opnieuw in te richten, maar zorgt ook voor druk op het buitengebied. Rokers zullen buiten op straat
moeten gaan staan.

In 2019 was Hedon wederom genomineerd voor de jaarlijkse IJzeren Podiumdieren in de categorie beste
Poppodium van Nederland (belangrijkste vakprijzen in de live-popsector). Voor de negende maal op rij werden er
nominaties binnengehaald. Een mooie waardering vanuit de sector.

1.2.2

Omzet en subsidie

In onderstaande tabel is het verloop van de omzet en de subsidie weergegeven:
Omzetontwikkeling
in duizend euro

Werkelijk

Werkelijk

2019

2018

Subsidies en fondsen

1.777

1.599

Opbrengsten activiteiten

2.084

2.236

640

601

Overig

25

26

Totaal

4.526

4.463

Brutoresultaat horeca
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Toelichting
De subsidie van de gemeente Zwolle is met 2,9% geïndexeerd ten opzichte van 2018. De hogere subsidiebaten
hangen samen met het verder vormgeven van de activiteiten in het Hybride Productiehuis .
De lagere “opbrengsten activiteiten” zijn te verklaren door lagere deelnemersaantallen aan de Bruisweken en de
in 2018 incidenteel grote producties voor andere partijen.

1.2.3

Resultaat en financiële positie

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen:
Stichting Stad & Cultuur
in duizend euro

Werkelijk

Werkelijk
2019

2018

Baten

4.526

4.463

Lasten

4.503

4.435

23

28

-22

-20

1

8

28%

23%

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo
Ratio's
Personele last versus baten
Exploitatierendement
Eigen vermogen
Algemene reserve
Niet bestemde reserve uit gemeentelijke subsidies

0%

0%

1.674

1.673

424

423

138

137

10,4%

10,5%

Kasstroom

254

207

Liquiditeitsratio

2,0

2,1

Solvabiliteitsratio EV/TV

46%

49%

Solvabiliteitsratio EV/Baten

37%

37%

% Niet bestemde reserve t.o.v. structurele subsidiebaten (norm < 10%)

Het totaal van de baten en lasten is ten opzichte van het voorgaande jaar stabiel, evenals het exploitatieresultaat.
De kasstroom van de stichting is positief, dit wordt veroorzaakt door ontvangen subsidiegelden voor het Hybride
Productiehuis, dit draagt bij aan een goede en stabiele liquiditeitspositie.

Er wordt binnen de stichting geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten).
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1.3

Personeel

In onderstaande tabel zijn de kengetallen met betrekking tot personeel opgenomen met peildatum
31 december 2019:

Jaar 2019: Kengetallen personeel (peildatum 31 december 2019)
Stad & Cultuur
2019

2018

aantal personen

31

29

aantal fte's uit vaste dienstverbanden

25,6

23,2

aantal fte's incl flex-fte

24,5

23,0

% vaste dienstverbanden

70%

72%

gemiddelde duur dienstverband

4,9

4,7

gemiddelde leeftijd

33

33

% instromers

26%

14%

% uitstromers

16%

14%

parttime% incl. indicatie flex-fte

83%

80%

De formatie is ten opzichte van 2018 toegenomen, door de inhuur van extern personeel in 2019 en de vrijval van
een personele voorziening in 2018 lijken de kosten per fte te zijn toegenomen.

Teamontwikkeling
Om team Hedon vitaal, in balans en voorbereid op
de toekomst te houden, continueren we deelname
aan de Travers Academie. Daarnaast worden
specifieke teambuildingdagen georganiseerd voor
Hedon. Teamontwikkeling staat hoog in het vaandel
met als doel een bloeiende organisatie, waarbij
gemotiveerde en gepassioneerde teamleden een
gezamenlijk doel nastreven. In 2020 wordt er in
samenwerking met Centraal Beheer een pilot gestart van de “lekker bezig” app. Deze app draagt bij om op
persoonlijk niveau aan de slag te kunnen met ontwikkeling, gezondheid en inzetbaarheid.

1.4

Risico’s

De volgende belangrijkste strategische en bedrijfsrisico’s signaleren we voor Hedon:

Concurrentie in de branche
Enerzijds ervaart Hedon concurrentie op de verkoopzijde: Potentiële bezoekers hebben veel te kiezen in de
vrijetijd. Denk aan andere evenementen, sport, film en thuisblijven. Om een goede optie te zijn besteedt Hedon
veel aandacht aan de publieksbeleving en zorgt Hedon voor een laagdrempelig contact met de bezoekers.
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Anderzijds concurreert Hedon ook bij het contracteren van bands. Er zijn steeds meer podia, maar ook festivals
claimen vaker exclusiviteit voor bepaalde buitenlandse acts, waardoor deze minder in de podia optreden. Ook zijn
festivals vaak lucratiever voor bands. Hierdoor wordt het ‘clubseizoen’ korter, waardoor vooral in het najaar het
capaciteitsplafond bereikt wordt. We hebben gemerkt dat met een grote aandacht voor het gastheerschap voor
de bands en een hoogwaardige productie bands terug blijven komen. Daarnaast verwachten wij dat de
inspanningen rondom het Productiehuis vruchten zal afwerpen.
De grilligheid in de activiteiten van Hedon vraagt een gezonde buffer en financiële positie.

Financiering Hedon Productiehuis
Hedon blijft inzetten op cultuureducatie, talentontwikkeling en het Productiehuis. De financiering van deze
activiteiten is vaak op incidentele op kortdurende basis. Dit heeft een risico dat bij wegvallende financiering dat de
activiteiten niet in de zelfde omvang door kunnen gaan.

Veiligheid mensen en middelen
De veiligheid van het personeel, de vrijwilligers en de bezoekers staat hoog in het vaandel. Hiervoor zijn vele
maatregelen en controles voor ingevoerd. De evenementen worden geëvalueerd en verbeteringen structureel
doorgevoerd.
Er is veel aandacht voor het onderhoud van installaties en techniek. De kwaliteit van de apparatuur moet hoog
zijn.

1.5

Vooruitzichten

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. Door de opgelegde
maatregelen vanuit de overheid, waarbij de gezondheid van bezoekers en medewerkers voorop staat, is Hedon
per 15 maart volledig gesloten. Daarmee valt ongeveer 70% van de omzet weg, de vaste subsidie van de
gemeente Zwolle loopt door. Er wordt onderzocht van welke ondersteunende maatregelen Stichting Stad &
Cultuur daarnaast gebruik kan maken. Het eigen vermogen is voldoende om de verwachte vraaguitval op te
kunnen vangen, dit geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.

Verder zijn de komende jaren de volgende speerpunten van belang:
•

Verhogen publieksbeleving door kwaliteitsimpuls - De afgelopen jaren hebben we sterk moeten inzetten op
een groot bereik van het vernieuwde Hedon. De komende jaren blijven we inzetten op een kwaliteitsimpuls.
Hoewel de publiekswaardering van de daadwerkelijke bezoekers al jaren boven het cijfer 8 ligt, zien we toch
mogelijkheden om verbeteringen in de beleving aan te brengen zodat de verblijfsduur van bezoekers wordt
verlengd, de bezoekfrequentie hoger wordt en mogelijk nieuwe doelgroepen worden bereikt.

•

Hybride Productiehuis en Poppunt - Het komende jaar zetten we met het Productiehuis in op het produceren
van meerdere grote producties als aanvulling op het programma. In 2019 is het productiehuis benoemd als
proeftuin in het stedelijke culturele profiel “Groot Zwolle”. In 2020, wordt het Hybride Productiehuis ingericht
met taken, bevoegdheden en processen en tevens goed gepositioneerd in de regio. Naast het Productiehuis
zet Hedon samen met het Burgerweeshuis en Metropool in op de doorontwikkeling van het netwerkverband
Stichting Poppunt.

•

Stadsfestival - Hedon zal een grote rol blijven spelen bij de organisatie van het Stadsfestival nieuwe stijl. In
brede samenwerking met andere culturele organisaties is in 2019 een nieuwe insteek gekozen. Gesterkt
door het succes van deze insteek zal er in 2020 een doorontwikkeling plaatsvinden om het Stadsfestival nog
beter en breder neer te zetten. Hiervoor zullen we mede door het programma Hybride Productiehuis nog
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meer ‘eigen’ regionale producties toevoegen. Een prachtige kwalitatieve impuls.

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2020 ingezet op diverse gebouwkundige aanpassingen ter
verhoging van de publieksbeleving en ter verduurzaming van het pand. Alle genoemde investeringen worden met
eigen middelen gefinancierd en worden deels vanuit de gevormde voorziening bekostigd. Onder andere de
rookruimtes zullen een andere functie krijgen en ten behoeve van publieksgebruik worden verbouwd.

Travers-breed wordt er in 2020 verder ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, hiervoor wordt
een (gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld.

Zwolle, 19 mei 2020

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
A. Riemersma, directeur Welzijn & Cultuur
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2.

Inhoudelijk verslag 2019 Stad & Cultuur

2.1

Aantallen en afspraken

Stichting Stad & Cultuur (waaronder Hedon) heeft een subsidieovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarin de
voorgenomen prestaties worden omschreven. De afspraken rondom de prestaties zoals gemaakt in het
subsidiecontract waren als volgt:

Aantal producties en aantal bezoekers
Afspraken

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bezoekers
2019

2019

Hedon
Concerten

150

60

179

162

180

189

208

209

54.627

Dance-events

30

22

53

64

64

77

61

65

29.722

Culturele verhuur/overig

10

8

45

50

60

68

77

87

14.226

136

109

38

0

0

0

0

36

52

42

53

47

36

5.290

393

397

Muzikantencafé
Educatie en
talentontwikkeling

20

Totaal activiteiten

210

90

449

437

384

387

Bezoekers Hedon

70.000

33.270

85.506

87.328

88.857

100.473

159

187

217

218

208

208

35.991

36.666

42.707

42.900

44.062

39.400

4

11

7

16

13

15

19.568

6.251

4.686

32.684

608

621

614

620

47.000 106.090 107.229 126.962 132.793

132.954

152.219

102.110 103.865

103.865

Buro Ruis 1)
Aantallen producties
Aantallen bezoekers

30.000

Overige activiteiten 2)

28.061

-

Aantallen producties
Aantallen bezoekers 3)

Totaal producties
Totaal bereik 4)

612

624

In bovenstaande tabel is te zien hoe de activiteiten over de verschillende onderdelen zijn verdeeld. Hier zijn de
dubbelingen uitgehaald. Ook voor het totaalbereik zijn de dubbelingen eruit gehaald. Dit betreft de activiteiten van Buro
Ruis die in Hedon plaatsgevonden hebben (zie tabel 2.4.1).

Geconcludeerd mag worden dat de afspraken voor
prestaties, welke zijn vastgelegd in de subsidie
overeenkomst tussen Stichting Stad & Cultuur en de
gemeente Zwolle, zijn gerealiseerd.
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2.2

Het programma van Hedon

2.2.1

Popconcerten

Hedon behoort tot de categorie A-podia, samen met Doornroosje (Nijmegen), Effenaar (Eindhoven), Patronaat
(Haarlem), 013 (Tilburg), Paard (Den Haag), Mezz (Breda), Paradiso en Melkweg (Amsterdam), Vera
(Groningen), Tivoli (Utrecht), etc. De concertprogrammering van Hedon is breed en omvat uiteenlopende genres
van de hedendaagse popmuziek. De doelgroep voor concertbezoekers breidt zich nog steeds uit. Het
bezoekersaantal is gerelateerd aan de programmering. De programmering is sterk afhankelijk van het aanbod
van bands op tour en de releases van nieuwe albums. In 2019 was dit aanbod iets magerder dan de
voorafgaande jaren. Hierdoor zien we een lichte daling van de concertbezoekersaantallen.

aantal concerten

aantal bezoekers

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
60

2.2.2

179

162

180

189

208

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

209 23.533 50.056 43.509 45.677 58.063 60.503 54.627

Danceparty’s

Hedon kent een aantal vaste danceparty’s. In 2019 is er afscheid
genomen van een aantal al langer lopende concepten. Succesvolle
concepten zijn uitgebreid over meerdere zalen en een aantal nieuwe
concepten zijn in première gegaan. Resultaat: in 2019 zijn er iets
meer evenementen geweest met een groter aantal bezoekers.

aantal dance evenementen

aantal bezoekers

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22

2.2.3

53

64

64

77

61

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

65 6.676 21.368 26.539 26.540 29.041 27.622 29.722

Overige activiteiten en culturele verhuur

Hedon heeft in 2019 naast de standaardactiviteiten ook een aantal afwijkende evenementen georganiseerd.
Overige activiteiten zijn educatie, talentontwikkeling, maatschappelijke verhuur, festivals, etc.
In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de educatieve activiteiten en talentontwikkeling.

2.3

Buro Ruis

Consortium Buro Ruis, een vaste waarde voor Zwolle studentenstad, blijft pionieren. Vanaf het begin laat Buro
Ruis een consistente groei zien in bezoekersaantallen, slagkracht, zichtbaarheid en bereik. Ten opzichte van
zeven jaar geleden is er daadwerkelijk wat veranderd in de stad voor studenten. Het consortium heeft een vitale
bijdrage geleverd aan studentenstad Zwolle en onzes inziens een kwalitatieve en kwantitatieve groei
doorgemaakt. We kunnen trots zijn op wat we samen bereikt hebben, uiteraard zien we altijd ruimte voor
verbetering om Zwolle studentstad nog verder uit te bouwen en (nog meer) te laten bruisen.
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Buro Ruis is organisator van de Zwolse Introductieweken, de Bruisweken, een jaarprogramma voor hbostudenten (hbo-variant) en een jaarprogramma voor mbo-studenten (mbo-variant). Consortium Buro Ruis is een
formeel samenwerkingsverband met de mbo- en hbo-onderwijsinstellingen uit Zwolle, verenigd in de Zwolse 8.
Ook de gemeente Zwolle, Poppodium Hedon, SOOZ en Zwolse Theaters zijn sterke partners.

De basis van Buro Ruis is het organiseren van laagdrempelige en diverse culturele activiteiten voor en door
studerend Zwolle. Hierbij zien wij de Bruisweken als aftrap voor een jaarprogramma vol mooie evenementen,
gericht op studenten. De Bruisweken zijn de ‘paraplu’ van diverse introductie-activiteiten gericht op studenten.

Zwolse studenten hebben met de Bruisweken weer massaal hun introductieprogramma gevolgd. Op woensdag 4
september was de Mbo-Bruisdag met 3.164 deelnemende eerstejaars. Maandag 26 augustus tot en met
woensdag 28 augustus was de vijfde editie van de Hbo-Bruisweek met 2.753 eerstejaars die drie dagen in Zwolle
verbleven op Sportpark Marslanden. De Hbo-Bruisweek wordt georganiseerd door aangehaakte hbo-opleidingen,
Buro Ruis en studentenverenigingen. De Hbo-Bruisweek 2020 staat gepland op 24, 25 en 26 augustus en de
Mbo-Bruisdag 2020 staat gepland op 2 september.

In het kader van talentontwikkeling wordt ondersteuning,
coaching en begeleiding geboden aan studenten en
organisaties die actief willen zijn voor studenten. Voorbeeld:
een studentenvereniging wil een festival organiseren, maar
hebben geen idee hoe ze dat aan moeten pakken. Buro
Ruis kan ze ondersteunen en zal zijn expertise en netwerk
gebruiken om de studenten verder te helpen. De werkwijze
is coachend, dit houdt in dat de student zo zelfstandig
mogelijk werkt. Een voorbeeld van deze ondersteuning is
het laser gamen in Het Vliegende Paard’ van
studentenvereniging Gumbo Millennium. Maar ook het introductiefeest van NSZ aan het begin van het schooljaar.
Daarnaast heeft Buro Ruis zich ontwikkeld tot een ‘expertisecentrum’ als het gaat om studerend Zwolle.
Medewerkers van Buro Ruis worden regelmatig betrokken bij ontwikkelingen in de stad.

Mede dankzij de bijdrage van de Gemeente Zwolle heeft Buro Ruis een aantal mooie evenementen in de stad
kunnen neerzetten en het Bruisconcert verder kunnen uitbouwen. Vanuit de bijdrage is er een Drijf in Cinema
georganiseerd aan de Potgietersingel in samenwerking met Pathé tijdens het Stadsfestival. Op het Grote
Kerkplein is een Rollerdisco georganiseerd tijdens Koningsdag. Tijdens kerst is er een uitverkochte Silent disco in
de Grote Kerk geweest onder de noemer Silent Night, die ook in 2020 plaats zal vinden.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt (naast de partners) met diverse (culturele) instellingen, zoals de Zwolse
studentenverenigingen, het Vliegende Paard, het Stadsfestival, Stadsstrand, Horeca Nieuwe Markt, het Wijnhuis,
Café Theaterfestival, On Campus, Stukafest, Bloemink Security, Cinema Pathé, ‘Win, het Academiehuis,
Bevrijdingsfestival Overijssel en vele anderen. Deze lijst blijft groeien aangezien Buro Ruis altijd op zoek is naar
nieuwe partners. Als er ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat het Zwolse culturele netwerk (voor
studenten) te versterken, dan zet Buro Ruis zich hiervoor in.
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2.3.1

Programmering en bereik

De zichtbaarheid van Buro Ruis is groot in de stad. Er zijn sterke programmaonderdelen ontwikkeld in de
afgelopen jaren en de brede programmering is aantrekkelijk voor studenten. Het streven naar groei en innovatie
houden we vanzelfsprekend hoog in ons vaandel. Door personele wisselingen en tegenvallende aantallen
rondom de Bruisweken is er helaas dit jaar een daling te zien in de aantallen. Ambities en plannen voor 2020 zijn
om de aantallen weer op het oude niveau te krijgen. In 2019 is er fors geïnvesteerd in het programma. Vruchten
hopen we in 2020 hiervan te zien. Er is circa EUR 50.000 meer geïnvesteerd dan er binnenkwam. Hiervoor is een
deel van de reserve van Buro Ruis gebruikt.

Overzicht Buro Ruis producties en bezoekers t.o.v. eerdere jaren
Bezoekersaantallen Buro Ruis

2010

Jaarprogramma

2011

-

2012

-

mbo

5.648

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10.082

11.639

12.832

14.721

15.128

14.999

12.465

(tryout)

Jaarprogramma

2.622

6.769

11.414

10.252

13.729

14.247

16.804

16.844

17.316

16.423

450

5.870

7.727

10.623

9.587

11.182

10.928

11.747

10.512

hbo
Bruisweken

onbekend

Grasweek
Producties mbo

-

-

32

62

102

98

116

119

140

141

Producties hbo

52

67

81

120

154

137

176

180

172

180

2.622

6.769

21.620

25.778

35.991

36.666

42.707

42.900

44.062

39.400

2.350

3.350

4.500

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t..

n.v.t..

n.v.t.

Totaal
bezoekers Buro
Ruis
Festivalbezoekers
(Indicatie)

*In deze tabel zijn de producties (evenementen) die en voor mbo-studenten en voor hbo-studenten zijn georganiseerd bij beide
regels geteld. Hierdoor ontstaat een dubbeling. Zonder deze dubbeling is het totaalaantal activiteiten uitgekomen op 209.

De speerpunten
Hieronder de speerpunten van Buro Ruis voor 2020:

2.4

•

Doorontwikkelen Hbo-Bruisweek in samenwerking met opleidingen en studentenverenigingen;

•

Doorontwikkelen Mbo-Bruisdag in samenwerking met de opleidingen

•

Alert blijven op het mbo-jaarprogramma;

•

Het werven van sponsoren;

•

Groei in het aantal bezoekers en bereik;

•

Minimaal kostendekkend.

BUZ

Medio 2017 ontstond het idee tussen gemeente Zwolle, de jongerenraad Zwolle, Hedon en Buro Ruis om
activiteiten voor jongeren in de binnenstad van Zwolle een boost te geven. BUZ is opgericht met een kleine
funding vanuit gemeente Zwolle en een substantiële bijdrage uit het Travers Fonds.
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De basis van BUZ is het organiseren van laagdrempelige en diverse culturele activiteiten voor en door Zwolse
jongeren (13/14 t/m 17 jaar). Het is de bedoeling dat BUZ gedurende het schooljaar een breed- en, voor jongeren
aantrekkelijk, programma organiseert in samenwerking met partners in de stad. Hiertoe wordt zoveel mogelijk
vraaggericht gewerkt. BUZ geeft daarnaast een overzicht (kalender) van activiteiten in Zwolle die geschikt zijn
voor jongeren, dus ook van activiteiten die niet georganiseerd worden door BUZ zelf.

In het kader van talentontwikkeling wordt ondersteuning geboden aan jongeren en organisaties die actief willen
zijn voor jongeren. BUZ biedt ruimte en mogelijkheid voor jongeren om alle aspecten te leren die horen bij de
organisatie van culturele activiteiten. Voorbeeld: een groep jongeren wil een festival organiseren, maar heeft geen
idee hoe ze dat aan moeten pakken. BUZ kan hen ondersteunen en zal zijn expertise en netwerk gebruiken om
de jongeren verder te helpen. De werkwijze is coachend, dit houdt in dat er zo zelfstandig mogelijk wordt werkt
door de werkgroepen van jongeren.

Culturele partners

BUZ werkt op dit moment zoveel mogelijk samen met
diverse (culturele) instellingen, zoals de jongerencentra
Level Z en ReZet, Fakkelteit, ReMovez, Zwolse Theaters,
McDonalds, Bommel, Cinema Pathé, Bevrijdingsfestival
Overijssel.
Ook scholen als Meander College, Thorbecke College en
ZGB. Deze lijst blijft groeien aangezien BUZ altijd op zoek is
naar nieuwe partners. Als er ook maar enigszins de
mogelijkheid bestaat het Zwolse culturele netwerk voor jongeren te versterken, dan zet BUZ zich daarvoor in.
Voorbeeld 1: Op 24 augustus had BUZ in samenwerking met Stadshagenfestival in de middag een podium op de
boulevard, daar mochten 4 jonge dj´s ieder een uur draaien. Dit werd hoofdzakelijk geregeld door een jongere
van 15 uit Stadshagen. BUZ ondersteunde hem waar nodig.
En in de avond had BUZ een jongeren tent met Muziek, waar rond de 400 jongeren waren.

Voorbeeld 2: 21 Oktober had BUZ de RUMAG YOUNG SCHOLENTOUR.
Dit deden we in samenwerking met de jongerenwerkers van alle wijken in Zwolle.
RUMAG is een bekend merk die tijdens deze tour samen met een influencer komt praten en dansen over actuele
onderwerpen zoals sexting, geld, cyber pesten.

Het streven naar groei en innovatie heeft BUZ hoog in het vaandel. Langetermijn ontwikkelingen rondom
financiering is wel een belangrijk aandachtspunt voor BUZ aangezien Stichting Travers Fonds voor maximaal
twee jaar een ruime extra financiële startbijdrage kan doen (vanuit een eigen fonds). Deze bijdrage geeft de
ruimte BUZ ‘goed neer te zetten’, na de voorgenoemde periode van twee jaar zal alternatieve financiering
gezocht moeten worden. Er wordt momenteel onderzocht of BUZ onder het Hedon Productiehuis geplaatst kan
worden. Dit moet resulteren in een betere borging in de organisatie en een toename in bereik, dit ligt in 2019 nog
niet op het gewenste niveau.
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2.4.1

De speerpunten

Hieronder de speerpunten van BUZ voor 2020:
•

Agenda is gevuld met activiteiten in/rondom de binnenstad en in de wijken.

•

Activiteiten georganiseerd.

•

Marketingapparaat is opgetuigd.

•

Team is geoptimaliseerd en qua structuur goed gepositioneerd.

•

Jongeren weten BUZ te vinden, als ‘gebruiker’ en als organisator.

•

Minimaal kostendekkend.

Speerpunten BUZ lange termijn:
•

BUZ is een breed gedragen platform van activiteiten voor en door jongeren. Initiator van - en op alle
mogelijke manieren verbonden met - de Zwolse jongerencultuur. Een veelzijdig organisator en inspirator,
collega-architect van een bruisende (binnen)stad voor jongeren (onder de 18 jaar).

2.5

Educatieve activiteiten en talentontwikkeling

2.5.1

Inhoudelijk verslag ‘Do-it! en overige cultuureducatie

In de afgelopen jaren heeft provincie Overijssel samen met gemeente Zwolle en Hedon op verschillende
manieren geïnvesteerd in het project Do-it! Dit resulteert in laagdrempelige concerten, investeringen in nieuw
talent. Nieuwe doelgroepen namen een prominente plek in binnen 2019.

Deel A - laagdrempelige programmering

Concerten en programmaraad
In 2019 zijn de Do-it! concepten nog verder uitgewerkt. Tijdens deze avonden geven we jongeren nog meer de
ruimte om mee te denken, praten en actief te betrekken. Do-it! is het label van Hedon-producties die speciaal
worden georganiseerd voor jongeren. Het concept is hetzelfde als de afgelopen jaren: grote naam, kleine prijs!
Op deze wijze probeert Hedon laagdrempelig te blijven voor de nieuwe, jonge doelgroep. De publiciteit van deze
feesten richt zich dan ook speciaal op scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Zo
hangt er promotiemateriaal langs de weg, ziet de jeugd het materiaal terug op school, maar wordt er ook veel
gepromoot op Instagram, een medium dat nog steeds favoriet is onder deze doelgroep. Een programmaraad,
bestaande uit tien tot twintig mbo- en hbo-studenten, adviseert over de programmering binnen het Do-it! label
voor die doelgroep. Daarnaast fungeren de zij meteen als ambassadeurs voor Hedon en helpen ze met promotie
en pr. Onder de 18 wordt er veel responsgegeven via social media en WhatsApp over de programmering. De
jongeren die we spreken komen van diverse middelbare scholen uit Zwolle en uit de programmaraad van BUZ.
Naast de programmaraad hebben ook de medewerkers van Travers Welzijn een belangrijke rol in het promoten
en verspreiden van programma.

TURN-UP
Vanaf 2017 is heeft Hedon het heft weer in eigen hand genomen voor het organiseren van jongerenfeesten. Hier
is het concept TURN-UP uitgekomen dat in 2019 nog steeds een succes is: een feest voor jongeren van 13 t/m
17 jaar oud, dat drie keer per jaar terugkeert en met vraag naar een hogere frequentie. Met dit feest biedt Hedon
jongeren de kans om op een verantwoorde wijze, kennis te maken met het ‘echte’ uitgaansleven. Geen alcohol,
roken of drugs, gewoon fris.
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Er zijn inmiddels een aantal edities van TURN-UP geweest, sommigen uitverkocht, sommigen bijna. Wat te
merken is, is dat de jeugd voornamelijk afkomt op het ‘samen’ feesten of een grote artiest. Daarom wordt er
gekeken welke artiesten in trek zijn en welke namen worden aangedragen door jongeren. Inmiddels zijn er
diverse edities geweest met o.a. Frenna, Snelle en Young Ellens.

Raw Essence
Naast TURN-UP organiseert Hedon onder het Do-it!-label urban battles genaamd Raw Essence. Dit is hét
evenement waar de Urban dans, muziek en cultuur samenkomen. Dankzij een samenwerking tussen Hedon en
dansschool Social Dance maakt Zwolle kennis met de urban (dans)scene. In 2019 is er voor Raw Essence een
bezoekersrecord gehaald. Met heuse rapbattles in de foyer, gehost door Fakkelteit, een vinyl verkoop en
natuurlijk de dancebattles in de Grote Zaal, was er voor ieder wat wils. Een mooie samensmelting van
programma waar ruim 140 groepen en individuen het tegen elkaar opnamen. Deze editie heeft
plaatsgevonden op 22 december 2019.

Deel B - Workshops en schoolprojecten
Check This – The Battle
Check This The Battle is een project dat speciaal gemaakt is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De
leerlingen komen voor dit project een hele dag naar Hedon. Hier werken ze in een groep, samen met een
workshopleider, aan een eigen popnummer. Dit kan zijn in verschillende genres en stijlen zoals Rap, Pop, Glee,
Singer Songwriter en nog veel meer. De workshopleiders zijn bekende artiesten in hun eigen genre. Elke groep
bestaat uit ongeveer vijftien leerlingen die gezamenlijk aan één nummer werken. Aan het einde van de dag
nemen de groepen het vervolgens in battle-vorm tegen elkaar op voor een deskundige jury op het podium in de
grote zaal van Hedon. Hedon benadert de scholen en scholen komen ook binnen via
www.cultuureducatie.stadkamer.nl. Hedon is vooral verantwoordelijk voor het benaderen van de beste
workshopleiders, het informeren van de school, voor de productie en het verloop van de dag zelf.

Ins & Outs
Voel je als een popster!
Onder Ins & Outs bieden we het project Popstar To Be aan. Het project start met een rondleiding door het
poppodium, waar de jongeren mogen staan op het grote podium van Hedon en waar je om de hoek mag gluren in
de kleedkamers en het backstage café. Vervolgens gaan ze in een oefenruimte aan het werk met een
popmuzikant, bijvoorbeeld een rapper, singer-songwriter of een gitarist. Leerlingen maken kennis met één of
meerdere (pop) instrumenten of het schrijven van een song of raptekst en krijgen een kijkje achter de schermen
van een professioneel poppodium. Het project maakt een laagdrempelig bezoek van jongeren mogelijk aan
poppodium Hedon.

Totaalbeeld
ToTaalBeeld
Ieder zijn verhaal, samen één voorstelling.
ToTaalBeeld is een project van Poppodium Hedon en het Zwols hiphopplatform de Fakkelteitgroep. Taal, beeld,
dans en muziek komen samen in een flitsend totaalbeeld. Een realistische en rauwe inkijk in de belevingswereld
van de hedendaagse jongeren. Jongeren vertellen hun eigen verhaal, geïnspireerd door rapteksten die door
Zwolse artiesten speciaal voor deze voorstelling worden geschreven.
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In een workshop van een categorie naar keuze, werken de jongeren aan een eigen performance. Daarna komt
alles samen; in Hedon presenteren ze hun verhaal in een indringende performance aan ouders, docenten,
vrienden, etc.

Het Zone College heeft het project ToTaalBeeld opgenomen in hun jaarprogramma voor de derdejaars studenten.
De tweedejaars studenten komen kijken naar de eindperformance om de derdejaars aan te moedigen en om
alvast te zien wat zij zelf een jaar later gaan meemaken. Dit concept willen we voor andere middelbare scholen
toegankelijk maken middels dezelfde constructie als bij het Zone College.

2.6

Inhoudelijk verslag Podiumplan

In het kader van dit Podiumplan zijn met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel ondergenoemde
projecten uitgevoerd:

2.6.1

Stairway to Hedon

Stairway to Hedon is de bandwedstrijd voor jonge bands in de omgeving Zwolle. Afgelopen jaar zijn we met de
volgende partners Stairway To Hedon aangegaan: ‘t Ukien in Kampen, de Gashouder in Dedemsvaart en Het
Vliegende Paard in Zwolle. De Buze in Steenwijk heeft besloten dit jaar niet te participeren, wellicht een volgende
editie weer. Uit ongeveer 30 bands die zich hadden ingeschreven heeft een jury 12 bands geselecteerd om deel
te nemen aan één van de voorrondes. De finale van 2019 vond plaats op vrijdagavond 14 februari 2020 in een
stampvolle kleine zaal van Hedon. De winnaar van Stairway to Hedon 2019 is geworden: Jermaine Kool &
Tobyson.

Jermaine Kool & Tobyson
Jermaine & Tobyson brengen de saus met fresh Hip-Hop,
Trap en R&B flavours. Een nieuwe collab geboren in 2019.
It's about to get lit als deze upcoming boys de stage
betreden. De enge combinatie van Engelstalige Trap/R&B
en NL Hip-Hop ga je onthouden.
.

2.6.2

Hedon Beurs

Hedon Beurs
De Hedon Beurs is speciaal tot leven geroepen voor bands uit de regio, die al aardig succesvol zijn maar nog net
dat extra beetje steun kunnen gebruiken. Deelnemende bands krijgen een professionele begeleider toegewezen
en daarmee een jaar lang gelegenheid om gratis gebruik te maken van de kennis, oefenruimtes en
podiumtechniek van Hedon. Middels de Hedon Beurs wil Hedon bereiken dat het muziekklimaat in de regio
gezond blijft. In 2018 is gebleken dat het prettig werkt voor de langere lijn in de ontwikkeling van bepaalde
artiesten die een Hedon beurs ontvangen om het traject in duur te verlengen. Daarom is in 2019 het traject met
o.a. Ruud Fieten verlengd en is verder gegaan met de band Quinn via een doorstart als D A R K D A Y S.
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Micah en Julia
Het talentvolle jonge duo Micah (19) en Julia (20) kreeg in 2019 een Hedon beurs.
N.a.v. een masterclass met Grammy award winnaar Femke Weidema werden zij
uitgenodigd voor een samenwerking met de in Nashville woonachtige producer en
songwriter. In juli 2019 reisden Micah & Julia voor het eerst af naar Nashville voor
een intensieve week schrijven met Femke en diverse co-writers. Al snel blijkt dat
het samen schrijven hen zo goed afgaat dat in november hun eerste in Nashville
geschreven single is uitgekomen. In 2020 zal een EP verschijnen.

Nonchelange
Achter de artiestennaam Nonchelange gaat de muzikant Maarten Hutman schuil. Hutman is een talentvolle
muzikant en producer die opgroeide in Ommen. In januari 2020 zal Nonchelange in eigen beheer de nieuwe
single uitbrengen. Nonchelange was o.a. te zien op de Overijsselse Ambassade tijdens Eurosonic-Noorderslag in
Groningen en tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. De intentie is om in 2020 met Nonchelange de
nieuwe managementdivisie binnen het productiehuis te starten.

Ruud Fieten
Ruud Fieten maakt filosofische folk, doordachte en ambachtelijke liedjes doorspekt met ironie en vaak met een
kritische blik op de maatschappij. Nieuw werk ontstond tijdens een levensveranderende reis door Myanmar. Aan
zijn nieuwe EP Mad Dogs in The Sun die in 2019 is uitgekomen werkten o.a. Dave von Raven (The Kik) en
producer Fabian Tormin (o.a. Kurt Vile & Sivert Høyem) deze vakmensen wisten de veelzijdigheid van deze
unieke artiest volledig te vangen.

DARKDAYS
De band D A R K D A Y S maakt van de dag een nacht. Hun combinatie van duistere elektronica, vlijmscherpe
sound design en etherische vocalen is zowel aangrijpend als betoverend. Ongrijpbare angsten en eeuwige
verlangens worden belicht door afstandelijke en tedere zangpartijen. In 2020 komt hun eerste EP uit.

2.6.3

Song Camp

In het kader van het podiumplan, talentontwikkeling en het uitwisselen en begeleiden van talentvolle bands uit
Overijssel, hebben de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling van de vier grote poppodia,
Atak, Metropool, Burgerweeshuis en Hedon, regelmatig overleg. Uit één van deze overleggen is een idee
ontstaan voor een gezamenlijk project onder de titel: SongCamp. Song Camp is een talentontwikkelingsweekend
vol muziek en coaching van top coaches.

2.6.4

Terugblik en conclusies

Hedon als hart van de talentontwikkeling in Zwolle
Naast alleen het programmeren en organiseren van concert en dance avonden in Hedon, heeft Hedon steeds
meer de ‘taak’ op zich genomen om ontwikkeling van artiesten en (beginnende) bands te begeleiden. Daarmee
heeft Hedon als doelstelling dat een goed muziekklimaat essentieel is voor een poppodium en stad. Met
activiteiten als de Hedon Beurs, Stairway to Hedon, masterclasses en een podium te bieden aan muzikanten
zoals bij Hedon Presents, zorgt Hedon ervoor om het muziekklimaat op peil te houden.
Een verdere uitbouw van het Hedon Productiehuis past bij de ambitie om het muziekklimaat verder te verbeteren.
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2.7

Hedon Productiehuis

Poppodium Hedon heeft in juni 2016 een eigen Productiehuis opgericht dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw
cultureel programma, talentontwikkeling en het maken van nieuwe producties. Hiermee wil Hedon bijdragen aan
een toekomstig divers kwalitatief programma-aanbod op de Nederlandse podia. Voor het Hedon Productiehuis zijn
professionele artiesten aangetrokken die o.a. talenten kunnen ondersteunen in hun groei naar een hoger niveau.
Deze artiesten heten: ‘Artists in Residence’. Dit zijn Rico (Opgezwolle, Rico & Sticks), Seb Dokman (Paceshifters)
en Judith van der Klip (violiste o.a. bekend van Blaudzun). Daarnaast coördineert Esther Groenenberg
(zangeres/songwriter) het songwritersgilde en worden af en toe coachings gegeven door bekende muzikanten en
producers.
Talentvolle artiesten uit de omgeving zijn bijeen gebracht middels een ‘Artist Community’. De Productiehuis studio
voor schrijf- en opnamesessies is in 2019 volop gebruikt door de community-members. Het programma wordt
gefinancierd door sponsoring van de Hedon Music Club, eigen geld van Hedon en provinciale gelden voor
talentontwikkeling.

2.7.1

Hybride productiehuis

Hedon en Zwolse Theaters slaan sinds 2019 de handen ineen d.m.v.
een nieuwe samenwerking tussen Zwolse Theaterproducties en het
Hedon Productiehuis. Het doel is om talentvolle artiesten te begeleiden
en/of klaar te stomen om een professionele (reizende) productie te
creëren. Dit wordt bereikt door elkaars expertise te versterken en talent
vanuit beide disciplines, theater en muziek, aan elkaar te verbinden. In
2019 is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Een voorbeeld
hiervan is het gezamenlijk aanbieden van lessen op het gebied van
fondsenwerven en spreekuren ontwikkeld. Daarnaast werden artiesten
uitgewisseld uit elkaars community zoals regisseur Jordy Roeten bij een
show, Cab Calloway, in Hedon.

2.7.2

Doorlopend programma talentontwikkeling

These Go To Eleven
Een project onder leiding van Seb Dokman voor bands vanuit hardere muziekstijlen. Deelnemers kunnen elkaar
ontmoeten en zich ontwikkelen via verschillende activiteiten. Dit gebeurt d.m.v. een coaching traject en een eigen
avond waar bekendere bands optreden uit het hele land zodat ook landelijke banden versterkt worden.

Hedon Academy
Masterclass-programma voor alle musici die professional zijn of willen worden over verschillende onderwerpen
die vanuit muzikaal en beroepsmatig oogpunt belangrijk zijn. Het publiek bestaat grotendeels uit studenten van
ArtEZ en Deltion. Buiten de reguliere avonden vinden ook Hedon Academy Specials plaats in masterclass vorm.
Hierbij delen bijzondere artiesten, producers of music professionals van naam hun kennis kunnen delen met het
publiek zoals BIG YUKI (US/Japan) of Femke Weidema (Nashville).

Songwriters Gilde Het gilde bestaat uit een gemeenschap van songwriters die via verschillende activiteiten
bijeenkomen om hun skills te verbeteren en ervaring op te doen. Dit gebeurt door meet-ups, open mics en gildeconcerten met een bekende songwriter.
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2.7.3 Producties
Bach voor Baby’s
Een concert voor de allerkleinsten waarin jonge talentvolle musici en een video-artist een voorstelling brengen die
speciaal zijn toegespitst op de beleving van een baby. Hierbij staat de muziek van Bach en zijn tijdgenoten
centraal. In 2020 zal dit muzikale concept voor baby’s ook in andere zalen te horen zijn.

Dinner Jazz
Dinner Jazz is een samenwerking tussen Stichting Jazz in Zwolle en het Hedon Productiehuis. Het doel van deze
productie is om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met het Jazz-genre om zo een
nieuw publiek aan te spreken. Het thema van deze show ‘The Showboat’ werd vertolkt door twintig
gepassioneerde jazzartiesten en versterkt door de brassband van ArtEZ o.l.v. Jan Wessels.

Hardstyle Pianist in Concert
De aan ArtEZ afgestudeerde pianist Jisk Lieftink brengt liefhebbers van Hardstyle (vooral in de categorie 15-25
jaar) in aanraking met klassiek georiënteerde arrangementen en instrumentatie. Hij maakt van Hardstyle-tracks
klassiek geïnspireerde covers en brengt dit i.s.m. het productiehuis tot een groots concert met klassiek slagwerk,
strijkorkest en diverse solisten. Na een eerste succesvolle clubtour in 2018 heeft het productiehuis toegewerkt
naar doorontwikkeling van de show en de artiest. Dit heeft geleid tot een de eerste EP die Jisk in 2019 heeft
uitgebracht en heeft gepresenteerd na afloop van de Hardstyle Pianist in Concert show.

Cab Calloway
Cab Calloway was een van de eerste zwarte supersterren. Met zijn zoot suits
in alle kleuren van de regenboog, zijn jive talk, zijn drugs-songs en zijn
gepolijste Big Band, die heftig te keer kon gaan, was de vocalist de eerste
hipster, een wegbereider voor Prince. De artiest Cab is de inspiratie voor het
Theaterconcert ‘Jump’n Jive plays a tribute to Cab Calloway’ waarbij de
bezoeker wordt meegenomen naar de jaren ’30 (swing era) waarbij de muziek
van de legendarische Cab Calloway samen met twee tapdansers avondvullend
programma vormt. De band werd hierbij versterkt door de brassband van ArtEZ
o.l.v. Jan Wessels.

MonkeyJam Deluxe
Dit nieuwe concept is voor het eerst georganiseerd in november 2019 i.s.m. de Colored Monkeys. De
MonkeyJam is een begrip in Overijssel en wordt maandelijks georganiseerd in Deventer, Enschede en Zwolle
voor zowel de muzikant als de muziekliefhebber. Hieruit is de MonkeyJam Deluxe voortgekomen in
samenwerking met het Productiehuis. Zo kunnen artiesten uit de top van de talentontwikkeling in Hedon samen
komen en elkaar inspireren.
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2.7.4 Overige ontwikkelingen
Partners

ArtEZ- Het Productiehuis organiseert verschillende evenementen in samenwerking met ArtEZ conservatorium. Zo
vindt ieder jaar ‘Your Song with a Band’ plaats. Dit is een samenwerking waarbij nummers van songwriters uit het
gilde worden gearrangeerd om voor het eerst uitgevoerd te worden met een band.

Poppunt Overijssel
Poppunt Overijssel is een overkoepelende organisatie die Metropool, het Burgerweeshuis en Hedon met elkaar
verbindt. In 2018 organiseerden zij Song Camp, een bootcamp voor bands die door de drie podia werden
afgevaardigd. Daarnaast biedt Poppunt Overijssel een provincie-breed platform voor muzikanten waar Hedon hen
zo veel mogelijk aan verbindt.

Management en boekingen
Bij beursbands bleek behoefte te zijn aan meer begeleiding op managementvlak. Daarnaast kwamen er steeds
meer aanvragen vanuit andere podia voor onze eigen producties. In 2019 zijn daarom stappen gezet om
boekings- en managementfaciliteiten te kunnen bieden. De muzikant Nonchelange zal Hedon Productiehuis in
2020 de eerste act in huis halen van hun nieuw opgerichte managementdivisie.

Producers Collectief
Er bleek behoefte te zijn aan faciliteiten voor muzikanten vanuit de
hoek van producers en elektronische muziek in de piramide van
talentontwikkeling. Om hierin te kunnen voorzien zijn de eerste
stappen gezet in de richting van een producers collectief. Sinds eind
2019 komen producers bijeen tijdens speciaal hiervoor
georganiseerde avonden. In 2020 zal dit verder worden ontwikkeld.

2.8

Kunstbende

Kunstbende is een netwerkorganisatie die creativiteit onder jongeren ontdekt, ontwikkelt en exposeert.
Met Kunstbende worden jongeren op vroege leeftijd gestimuleerd eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Veel artiesten komen voort uit de kweekvijver van Kunstbende. Bekende artiesten die hiervan deel uitmaken zijn
o.a.: Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix, Vincent Vianen, Claudia de Breij, Abdelkader Benali, Janne Schra en
DeWolff.

Kunstbende wordt georganiseerd in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Het
traject start met laagdrempelige workshops die verspreid door de hele provincie en zelfs door het hele land
worden georganiseerd, voor zowel starters als gevorderden die zich willen doorontwikkelen; denk aan een basis
dj-workshop en dj-workshop gericht op het produceren van muziek. Met een voorronde in iedere regio, wordt
Kunstbende breed uitgezet door het hele land. Een professionele jury bepaalt per categorie wie er met die
felbegeerde 'Spotlight' naar huis gaat. Daarnaast ontvangen alle winnaars een prijzentas, met daarin vrijkaartjes,
workshops en een coaching traject op maat. De 1e prijswinnaar van elke categorie gaat door naar de landelijke
finale van Kunstbende om het op te nemen tegen de 1 e prijswinnaars van andere regio’s. Op het finalefestival
strijden jongeren voor de landelijke titel, voor nog meer prijzen, en bovenal een plaats op een main stage, waarbij
een jongere uit de categorie DJ bijvoorbeeld op Mystery Land kan komen te staan.
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Sinds 2017 jaar heeft Kunstbende een nieuwe hoofdsponsor en daarmee Partner in Cultuur: Rabobank. Voor in
ieder geval vier jaar, met zicht op verlenging, wil Kunstbende samen met Rabobank nog intensiever investeren in
jongerencultuur. Primaire doelen zijn het versterken van de lokale samenleving, en de zelfredzaamheid van de
lokale culturele infrastructuur bevorderen. Dit wordt gedaan door te groeien in het aanbod: meer workshops
aanbieden, maar ook door het versterken van de inhoud van cultureel aanbod. Voor Kunstbende biedt dit kansen
om een nieuwe doelgroep aan te boren, meer naamsbekendheid te verkrijgen en kans op meer financiële
middelen via coöperatiefondsen. Met deze samenwerking is ook een eigen area op Lowlands gerealiseerd,
genaamd ‘The Happening’. Afgelopen jaar waren hier wederom diverse optredens, workshops, coaching
momenten en stralende jongeren; een groot succes! De boegbeeldencampagne is voortgezet en er zijn oproepen
geweest van diverse grote namen op social media om je op te geven voor Kunstbende. Dit heeft voor een stijging
in aantal deelnemende acts gezorgd.

De voorronde van Kunstbende Overijssel vindt sinds 2014
plaats in Hedon Zwolle en in 2019 was alweer de 29e
editie op zaterdag 30 maart. In totaal deden er afgelopen
jaar zo'n 550 jongeren mee aan activiteiten, waarvan zo'n
350 aan de voorronde zelf. Daarnaast waren er ruim 6500
bezoekers bij o.a. optredens, scholentours, workshops en
take-overs, waarvan zo'n 500 de voorronde in Zwolle
bezochten.

Van alle acts, vielen er tijdens het landelijke finalefestival 2 jongeren uit Overijssel in de prijzen: Wybie (Armaty
Leus) won de 3e prijs in de categorie Dans en Vanderwood (Florian van den Bosch) won de 3e prijs in de
categorie DJ.
“Een plek voor mijn werk, om me te meten aan anderen die ongeveer hetzelfde doen maar tegelijkertijd van hen
te leren, een kans om te winnen en een kans om te verliezen maar meest belangrijk: een plek om nieuwe mensen
te ontmoeten die hetzelfde denken en doen als ik” - Jilles Oom – 1e prijs Expo, Kunstbende Overijssel 2019.

2.9

Publiciteit en website

De marketingafdeling van Hedon draagt stevig bij aan de hoge bezoekersaantallen. In 2019 werd er een nieuwe
website gelanceerd die gehoor geeft aan het gebruik van de bezoeker. Waar er in 2018 al maar liefst 66% van
het webverkeer op de telefoon plaatsvond was dat in 2019 maar liefst 73%. Met dat in gedachten is de nieuwe
website rondom de mobiele ervaring gebouwd. Bezoekers kunnen in een beweging verticaal door het gehele
programma scrollen of horizontale het programma ontdekken op basis van genres, headliners of terugkijken wat
ze eerder hebben bekeken.

Naast de nieuwe website werd er in 2019 ook ingezet op het vergroten van het bereik van Hedon. Met succes
want afgelopen jaar kwamen er ruim 13% unieke bezoekers meer op de website in vergelijking met het jaar
daarvoor.

Speerpunt voor 2020 is het optimaliseren van conversies. Waar er in 2019 volop ingezet werd op
merkbekendheid en harde conversies als kaartverkoop, zal er in 2020 meer aandacht worden besteed aan de
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gehele funnel en daarmee ook zachtere conversies zoals aanmelden voor de nieuwsmailing, WhatsApp en
abonneren voor de social media kanalen van Hedon. Hiermee komt er meer aandacht voor de totale customer
journey van de Hedon-bezoeker om zo sterkere relaties met bezoekers op te bouwen alsmede hardere
conversies te optimaliseren om zo advertentiebudgetten efficiënter te kunnen besteden.

2.9.1

Zichtbaarheid

Hedon beschikt over een uitgebreid netwerk waar haar programma kenbaar wordt gemaakt. Landelijk bereik
wordt gerealiseerd middels samenwerkingen en advertentiecampagnes in o.a. Lust For Life, Aardschok,
Blueskrant en i0 Pages en via actieve benadering van landelijke radiostations zoals Radio 2, Kink FM en Arrow
Classic Rock. Daarnaast zijn er diverse samenwerkingen met websites en online platforms zoals Podiuminfo.nl
en The Daily Indie. Regionaal zijn er actieve samenwerkingen met bijvoorbeeld Brugmedia (o.a. Swollenaer), de
Peperbus en De Stentor, maar ook met de Zwolse onderwijsinstellingen en PEC Zwolle.

Zichtbaarheid in de stad wordt bijvoorbeeld verkregen dankzij intensieve postercampagnes in de Centercom
borden (borden langs de rondwegen in Zwolle), grote advertenties op de fietstaxi's en binnen verspreiding van
drukwerk middels frames en locaties van Posterpro en eigen vrijwilligers. Daarnaast is Hedon zichtbaar op
festivals zoals Bevrijdingsfestival Overijssel en Dauwpop, maar natuurlijk ook tijdens de Bruisweken. Bovendien
wordt de programmafolder ook huis aan huis verspreid.

2.9.2

Google en social media

Afgelopen jaar zagen we op het gebied van social media dat er een
lichte daling is bij Facebook wat betreft traffic en conversies.
Instagram toont een lichte stijging (zowel stories als in de timeline)
en Twitter toont een daling qua webverkeer maar een stijging van
conversies. Opvallend is dat met name Google Adwords een flinke
stijging laat zien op het gebied van conversies (10%) hoewel het
verschil in aantal bezoekers via Adwords een jaar eerder
verwaarloosbaar is.

In de volgende tabel zijn de cijfers weergegeven:

2017

2018

2019

Unieke bezoekers website

350.673

379.778

430.778

Totaal aantal bezoeken

656.530

758.198

789.379

Leden nieuwsbrief

26.620

25.328

26.008

Facebook

35.029

37.316

39.494

Twitter

14.725

14.500

14.417

6.702

12.157

14.783

Instagram
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Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Vaste activa
1.

Immateriele vaste activa

2.

Materiële vaste activa

17.874

-

323.609

440.656

341.483

440.656

17.037

14.873

Vlottende activa
3.

Voorraden
Vorderingen

4.

Debiteuren

93.103

120.402

5.

Te ontvangen subsidies

32.474

22.289

6.

Vorderingen op gelieerde entiteiten

167.634

44.628

7.

Overige vorderingen en overlopende activa

278.036

290.524

571.247

477.843

Liquide middelen

2.737.442

2.483.167

Totaal activa

3.667.209

3.416.539

8.
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PASSIVA

9.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

10. Voorzieningen

31-12-2019

31-12-2018

€

€

424.345

423.066

1.250.000

1.250.000

1.674.345

1.673.066

347.754

339.382

102.973

173.593

69.608

62.776

1.026

510

Kortlopende schulden en overlopende passiva
11. Crediteuren
12. Belastingen
13. Schulden ter zake van pensioenen
14. Schulden aan gelieerde entiteiten
15. Vooruitontvangen subsidies
16. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

25

1.000

-

264.663

33.714

1.205.840

1.133.498

1.645.110

1.404.091

3.667.209

3.416.539

EXPLOITATIEOVERZICHT

2019

2018

€

€

Baten
A.

Subsidies en fondsen

1.776.899

1.599.288

B.

Opbrengsten activiteiten

2.083.725

2.236.448

C.

Bruto resultaat horeca

640.447

600.835

D.

Overige opbrengsten

24.892

26.439

4.525.963

4.463.010

1.273.808

1.012.780

Totaal baten

Lasten
E.

Personeelskosten

F.

Afschrijvingen

164.315

187.773

G.

Huisvestingskosten

696.338

688.247

H.

Organisatiekosten

128.348

109.639

I.

Kosten activiteiten

2.072.410

2.269.727

J.

Interne doorbelastingen

167.795

167.251

4.503.014

4.435.417

22.949

27.593

-21.670

-19.609

1.279

7.984

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat
K.

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Mutaties in werkkapitaal
Mutatie vlottende activa

2019

2018

€

€

22.949

27.593

164.315

186.530

8.372

19.764

-2.164

3.168

Mutatie vorderingen

-93.404

50.235

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

241.019

4.835

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

341.086

292.125

Ontvangen rente

4.344

5.547

Betaalde rente

-26.014

-25.156

Kasstroom uit operationele activiteiten

319.416

272.516

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa

-18.500

-

Investeringen in materiële vaste activa

-46.642

-67.393

Mutatie vooruitbetalingen op materiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

2.243

-65.142

-65.150

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in financiële vaste activa

-

-

Rente-inkomsten beleggingen

-

-

Koersresultaat verkochte beleggingen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Mutatie geldmiddelen

254.275

207.366

Liquide middelen
Stand begin boekjaar

2.483.167

2.275.801

Stand einde boekjaar

2.737.442

2.483.167

Mutatie geldmiddelen

254.275

207.366

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De positieve kasstroom 2019 hangt samen met de vooruitontvangen bedragen voor het programma
"Hybride Productiehuis" van het ministerie OCW. De impact hiervan is circa EUR 400.000.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
De stichting Stad & Cultuur is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 05058882.
Doelstelling
De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk doel
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen,
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.
En deze stichting heeft meer in het bijzonder tot doel het bevorderen en ontwikkelen van cultureel aanbod
en culturele activiteiten, alsmede het stimuleren van passieve en actieve cultuurparticipatie en
cultuurbeleving door burgers, in het bijzonder jongeren en jong-volwassenen.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het instandhouden van een instelling die activiteiten ontplooit
binnen het werkterrein cultuur; het exploiteren van een poppodium, het samen met of in opdracht van derden
verrichten van diensten die gericht zijn op het realiseren van de doelstelling van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Immateriele vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
Actief

Jaar

Website

5

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
Actief

Jaar

Gebouwen

25

Verbouwing

20

Computers en software

5

Apparatuur en installaties

5

Inventaris/inrichting

10

Transportmiddelen en werkmaterieel

5

Geluid en lichtinstallaties

7

Horeca- en publieksinventaris en theatervoorzieningen

5

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele
incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de
voorraden in mindering is gebracht.
Vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorzieningen voor groot onderhoud zijn gevormd voor eigendomspanden en voor de panden
die structureel gehuurd worden door gesubsidieerde entiteiten.
Personeelsbeloningen en pensioenen
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een
toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het
bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies
zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Subsidies
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Overige baten
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties
tot aan de balansdatum. De opbrengst uit horeca wordt verantwoord onder aftrek van de daaraan
gerelateerde inkoopwaarde.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
1.

Inmateriële vaste activa
Aanschafwaarde per 1 januari 2019
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december 2019
Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2019
Afschrijving boekjaar
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2019
Boekwaarde per 1 januari 2019

Totaal

€
-

€
-

18.500

18.500

-

-

18.500

18.500

-

-

626

626

-

-

626

626

-

-

17.874

17.874

Gebouwen

Andere

Totaal

en

vaste

verbouwingen

bedr. mid.

Aanschafwaarde per 1 januari 2019

€
-

€
1.381.889

€
1.381.889

Investeringen boekjaar

-

46.642

46.642

Desinvesteringen boekjaar

-

-

-

Aanschafwaarde per 31 december 2019

-

1.428.531

1.428.531

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2019

-

941.233

941.233

Afschrijving boekjaar

-

163.689

163.689

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

-

-

-

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2019

-

1.104.922

1.104.922

Boekwaarde per 31 december 2019

2.

Website

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2019

-

440.656

440.656

Boekwaarde per 31 december 2019

-

323.609

323.609

31-12-2019

31-12-2018

€

€

17.037

14.873

Vlottende activa
3.

Voorraden
Voorraad Horeca
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Vorderingen
4.

5.

Debiteuren
Saldo per 31 december

€

93.953

121.902

-850

-1.500

Balanswaardering per 31 december

93.103

120.402

Te ontvangen subsidies
Gem. Zwolle extra middelen Buro Ruis 2019

20.000

-

-

1.142

Gem. Zwolle Evenementensubsidie 2018

-

1.000

Provincie Overijssel Podiumplan project Delic

-

5.000

Stichting Kunstbende

5.000

5.000

Prins Bernhard Cultuurfonds Kunstbende

5.000

5.000

-

2.250

Hervormd Weeshuis
Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

Vorderingen op gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Travers

2.474

2.897

32.474

22.289

111.448

40.264

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

-

1.686

Rekening-courant Stichting ZwolleDoet!

-

426

2.554

2.252

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn
Rekening-courant Stichting Travers Fonds

7.

31-12-2018

€

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Gem. Zwolle Koningsdag 2019

6.

31-12-2019

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bonus en sponsoring leverancier horeca
Rente
Nog te ontvangen energiebelasting
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde artiesten
Vooruitbetaalde huur
Diverse vooruitbetaalde facturen
Overige overlopende activa
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53.632

-

167.634

44.628

87.570

72.918

4.344

4.610

10.122

8.168

-

10.816

46.417

27.589

113.189

110.417

13.628

36.875

2.766

19.131

278.036

290.524

8.

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Liquide middelen
Kas
Bank

1.054

1.057

2.736.388

2.482.110

2.737.442

2.483.167

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Een deel van de liquide middelen zal nog worden aangewend voor verbeteringen van de entree, foyer
en backstage-gebied in 2020. Tevens zijn er forse uitgaven gepland in verband met het programma
"Hybride Productiehuis" in 2020. De vooruitontvangen subsidiebijdrage van het ministerie van OCW bedraagt
circa EUR 400.000. Verder zullen vervangingsinvesteringen van de inrichting en maatregelen voor de
verduurzaming van het pand voor rekening van Hedon komen.
De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar bij de
huisbankier.
PASSIVA
9.

Eigen vermogen
Algemene reserve

424.345

423.066

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

323.609

440.656

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

926.391

809.344

1.674.345

1.673.066

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2019 ad EUR 7.984 aan het eigen vermogen toegevoegd.
Algemene reserve *)
Stand per 1 januari

423.066

415.082

Dotatie uit resultaatbestemming:
Resultaat boekjaar

1.279

7.984

424.345

423.066

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies

137.798

137.441

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

286.547

285.625

424.345

423.066

137.441

156.185

Stand per 31 december
*) De algemene reserve bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit reguliere
subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is
gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies
Stand per 1 januari
Onttrekking uit bestemmingsreserves
Dotatie uit resultaatbestemming
Stand per 31 december
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-

-

357

-18.744

137.798

137.441

31-12-2019

31-12-2018

€

€

285.625

258.897

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten
Stand per 1 januari
Onttrekking uit bestemmingsreserves
Onttrekking uit resultaatbestemming
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)
Stand per 1 januari
Onttrekking

-

-

922

26.728

286.547

285.625

440.656

562.036

-117.047

-121.380

Dotatie
Stand per 31 december

-

-

323.609

440.656

809.344

687.964

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd) is door het bestuur bestemd in
overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.
Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)
Stand per 1 januari
Onttrekking

-

-

Dotatie

117.047

121.380

Stand per 31 december

926.391

809.344

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd) is door het bestuur bestemd in
overeenstemming met het totaal aan waarden die vast dienen te liggen in materiële vaste activa.

Voorstel resultaatbestemming:
Dotatie aan de algemene reserve

1.279

10. Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud

347.754

339.382

Stand per 1 januari

339.382

319.618

Af: onttrekkingen

-27.628

-16.236

Voorziening voor groot onderhoud

Bij: dotatie
Stand per 31 december
Het saldo van de voorziening na aanbouw en verbouwing wordt aangewend voor toekomstig
groot onderhoud en verduurzaming van het pand.
In samenspraak met de gemeente Zwolle (eigenaar van het pand) is er een onderhoudsplan opgesteld.
Op de korte termijn zijn aanpassingen aan de installaties voorzien.
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36.000

36.000

347.754

339.382

31-12-2019

31-12-2018

€

€

11. Crediteuren

102.973

173.593

12. Belastingen
Loonheffing

69.608

62.776

13. Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenpremies

1.026

510

14. Schulden aan gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting ZwolleDoet!

1.000

-

Kortlopende schulden en overlopende passiva

15. Vooruitontvangen subsidies
Gem. Zwolle Hybride Productiehuis
Gem. Zwolle BUZ
Overijsselse gelden Kunstbende

16. Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiedagen
Reservering loopbaanbudget
Nog te betalen personeel

232.163

-

20.000

21.214

12.500

12.500

264.663

33.714

42.047

28.164

25.429

27.254

963

245

Vooruitontvangen gelden kaartverkoop

285.197

217.888

Vooruitontvangen gelden muntverkoop

113.500

107.948

Nog te betalen gages artiesten

33.210

25.121

Nog af te dragen Buma en Sena

19.432

27.030

-

5.000

Vooruitontvangen sponsorgelden
Accountants- en advieskosten
Bijdragen Hedon Music Club -bestemd voor bijzondere projectenVooruitontvangen gelden Buro Ruis

8.400

8.160

393.950

326.076

29.821

61.239

Hybride Productiehuis

200.000

229.136

Bijdrage Stadsfestival

-

20.000

Bijdrage Poppunt -innovatie-

-

25.000

Overige schulden
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53.891

25.237

1.205.840

1.133.498

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.
Uit dien hoofde is Stichting Stad & Cultuur hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden
van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.
* Jaarlijkse huurovereenkomst ten bedrage van EUR 452.756 voor huur van Burgemeester Drijbersingel 7
(2018: EUR 441.669).
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
2019

2018

€

€

BATEN
A.

Subsidies en fondsen
Gemeente Zwolle
Gem. Zwolle productgroepen (contract)

1.258.761

1.244.100

Gem. Zwolle Buro Ruis

44.341

43.091

Gem. Zwolle Check This

13.797

13.409

Gem. Zwolle Kunstbende

4.314

4.192

Gem. Zwolle BUZ

-

Gem. Zwolle productgroepen (contract) voorgaande jaren

1.304.792

-

84.100

Gem. Zwolle Hybride Productiehuis

266.973

-

Gem. Zwolle evenementensubsidie

12.000

11.420

Gem. Zwolle Buro Ruis

20.000

20.000

21.213
1.641.399

3.787
1.424.099

Overige subsidies
Provincie Overijssel Check This

25.000

25.000

Provincie Overijssel Podiumplan

50.700

50.800

-

50.000

Provincie Overijssel Kunstbende

11.332

11.176

Stichting Kunstbende

20.000

17.500

Diverse gemeenten en organisaties

18.644

11.711

125.676

166.187

9.824

9.002

Eindtotaal subsidies en fondsen

1.776.899

1.599.288

Opbrengsten activiteiten
Popconcerten, dance-events, cabaret- en kleinkunstprogramma's

Gem. Zwolle BUZ
Subtotaal Gemeente Zwolle

Provincie Overijssel Delic

Subtotaal overige subsidies
Fondsen
Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

B.

1.321.213

1.184.883

1.291.225

Bijdragen onderwijsinstellingen Buro Ruis

215.005

223.593

Bijdragen Bruisweken

239.883

263.404

Verhuur oefenruimte

11.447

26.481

Verhuur overig

24.375

14.513

Bijdragen Hedon Music Club

29.693

33.862

Servicekosten kaartverkoop

125.080

120.150

Bijdragen Productiehuis

-

135.825

Donaties Travers Fonds

71.481

4.069

181.878

123.326

2.083.725

2.236.448

Overige opbrengsten
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C.

Bruto resultaat horeca
Opbrengsten horeca

2018

€

€

841.629

798.390

-201.182

-197.555

640.447

600.835

Bruto winstpercentage van de verkoop

76,1%

75,3%

Overige opbrengsten
Sponsoring

24.892

26.439

956.310

823.360

Inkoopwaarde van de opbrengsten

D.

2019

LASTEN
E.

Personeelskosten
Salarissen
Reservering vakantiedagen en extra uren
Sociale lasten
Pensioenpremies
Voorziening sociaal plan
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld

13.381

-12.211

163.970

128.444

74.656

62.485

-

-16.592

73.869

50.776

1.282.186

1.036.262

-8.378

-23.482

1.273.808

1.012.780

Overige personeelskosten
Externe inhuur personeel

54.377

-

7.279

10.027

Travers Academie

3.553

5.519

Reiskosten woon/werk

8.334

6.418

Studiekosten

Wervingskosten
Bedrijfskleding
Vergoeding stagiaires
Interne doorberekening directie
Diversen

-

139

1.103

7.502

573

2.769

35.429

32.304

-36.779

-13.902

73.869

50.776

31

29

25,6

23,2

Samenstelling personeelsbestand
Werknemers in dienst per 31 december
FTE uit vaste dienstverbanden
FTE uit meeruren

0,1

-

FTE uit doorbelastingen

-1,2

-0,2

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

24,5

23,0

Gemiddelde parttime factor per 31 december

83%

80%
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Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om per 01-01-2015 de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te volgen, hoewel de stichting
formeel niet onder de toepassing van deze wetgeving valt.
WNT-verantwoording 2019 Stichting Stad & Cultuur
De WNT is van toepassing op Stichting Stad & Cultuur. Het voor Stichting Stad & Cultuur toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?

A.W. Bosch

A. Riemersma

Voorzitter Raad van
Bestuur

Directeur

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

0,03

0,22

ja

ja

4.665

26.636

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

340

2.662

Subtotaal

5.005

29.298

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

5.389

43.111

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

5.005

29.298

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?

A.W. Bosch

A. Riemersma

Voorzitter Raad van
Bestuur

Directeur

01-01 – 31-12

01-01– 31-12

0,03

0,22

ja

ja

4.498

24.634

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

338

2.639

Subtotaal

4.837

27.273

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

5.250

42.000

Bezoldiging

4.837

27.273
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Binnen Stichting Stad & Cultuur zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

M. Drijver

M. Drijver

M. Koster

Voorzitter

Lid

Lid

01-01 – 31-12

N.v.t.

01-01 – 31-12

Bezoldiging

365

N.v.t.

244

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

808

N.v.t.

539

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

365

N.v.t.

244

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in
2019
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1

M. Drijver

M. Drijver

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

01-04 – 31-12

01-01 – 31-03

01-01 – 31-12

Bezoldiging

177

40

158

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

591

131

525

Aanvang en einde functievervulling in
2018

M. Koster

Bezoldiging

40

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

E. Ter Burg

A. van Kalsbeek

W. Versteeg

Lid

Lid

Lid

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

Bezoldiging

244

244

244

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

539

539

539

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

244

244

244

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

E. Ter Burg

A. van Kalsbeek

Aanvang en einde functievervulling in
2019
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

W. Versteeg

Lid

Lid

Lid

01-01 – 31-12

01-04 – 31-12

01-01 – 31-12

Bezoldiging

158

119

158

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

525

394

525

Aanvang en einde functievervulling in
2018
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1

J.J. Prooi

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in
2019

N.v.t

Bezoldiging
Bezoldiging

N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.v.t

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

J.J. Prooi
Voorzitter
01-01 – 31-03

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

59
197
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt.
Binnen Stichting Stad & Cultuur zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan
topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan en ook niet aan degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen binnen Stichting Stad & Cultuur.

F.

Afschrijvingen
Afschrijving website
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen
Boekverlies respectievelijk boekwinst activa

G.

Huisvestingskosten
Huur gebouwen

2018

€

€

626

-

163.689

186.530

-

1.243

164.315

187.773

441.669

432.458

Dotatie groot onderhoud

36.000

36.000

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

23.695

22.020

111.234

123.872

53.957

47.212

-10.122

-8.168

Schoonmaakkosten inclusief -middelen
Gas/water/elektra
Teruggave energiebelasting
Beveiligingskosten

5.411

2.914

21.208

16.575

Kleine inventarisaanschaffingen

6.041

7.651

Overige beheerskosten

7.245

7.713

696.338

688.247

Organisatiekosten
Kantoorartikelen

1.620

1.548

Verzendkosten

1.991

4.784

Verzekeringen en belastingen

H.

2019

Telefoon en internet
Drukwerk en kopieerkosten
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Verzekeringen
Vakliteratuur e.d.
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen
Advieskosten

223

73

1.638

3.756

-650

-1.025

5.650

6.416

985

689

9.026

7.447

2.378

-

Automatiseringskosten

43.398

38.391

Kosten vrijwilligers

47.686

32.419

959

2.633

Kosten representatie
Autokosten
Overige organisatiekosten
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2.798

2.073

10.646

10.435

128.348

109.639

I.

Kosten activiteiten
Optredens bands inclusief reis- en verblijfskosten

2019

2018

€

€

1.037.828

1.172.865

Vergunningen/lidmaatschap en Buma/Videma

46.842

58.049

198.348

168.190

Aanschaf klein materiaal

24.377

19.959

Inhuur organisatie Buro Ruis

19.860

11.599

Inhuur van technisch personeel

130.363

108.547

Inhuur van bewaking/veiligheid

113.156

97.764

Kosten PR

216.302

193.404

Materiaalhuur (incl. licht en geluid)

Activiteitenkosten direct gesubsidieerd

22.363

-

262.971

439.350

2.072.410

2.269.727

167.795

167.251

Diversen

J.

K.

Interne doorbelastingen
Interne doorbelastingen

Financiële baten en lasten
Rente-inkomsten
Rente- en bankkosten (inclusief ticketkosten)
Afrekenverschillen

4.344

5.547

-25.624

-25.326

-390

170

-21.670

-19.609

Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. Door de opgelegde maatregelen
vanuit de overheid, waarbij de gezondheid van bezoekers en medewerkers voorop staat, is Hedon per 15 maart volledig
gesloten. Daarmee valt ongeveer 70% van de omzet weg, de vaste subsidie van de gemeente Zwolle loopt door.
Er wordt onderzocht van welke ondersteunende maatregelen Stichting Stad & Cultuur daarnaast gebruik kan maken.
Per 31 december 2019 is het eigen vermogen voldoende om de verwachte omzetuitval op te kunnen vangen,
dit geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.
Als onderdeel van het "concern Travers" is het nog niet duidelijk of Hedon in aanmerking komt voor de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), waarbij een deel van de loonkosten wordt
gecompenseerd door de overheid. Dit wordt momenteel onderzocht.
Er worden scenario's uitgewerkt, welke een beeld geven van de gevolgen van de omzetderving aan de hand van verwachte
openingsdata van Hedon en eventuele compensatieregelingen. Deze worden intern besproken op de haalbaarheid en
noodzaak van mogelijke maatregelen.

Zwolle, 19 mei 2020
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2019
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Accountants

G akertitly
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Stad & Cultuur

T: +31 (0)38 425 86 00

zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Stad & Cultuur te Zwolle gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stad & Cultuur per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De balans per 31 december 2019;
Het exploitatieoverzicht over 2019; en
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stad & Cultuur zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
Verslag van bestuur en directie; en
Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De
raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag
van bestuur en directie in overeenstemming met RJ 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit
kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindigen het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting;
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Zwolle, 19 mei 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend

drs. G. Frühling RA
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Bijlage I
Resultaat DO-IT
2019

2018

€

€

Gemeente Zwolle

13.797

13.409

Provincie Overijssel

25.000

27.000

Kaartverkoop en overige opbrengsten

18.413

14.076

-

-

57.210

54.485

Baten

Opbrengst horeca

Lasten
Personeelslasten

14.279

4.389

Huisvestingslasten

5.500

5.511

Organisatiekosten

2.407

2.365

Activiteitengelden

35.475

42.394

57.661

54.659

-451

-174

Saldo verlies
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Bijlage II
Hybride Prod. Huis

Resultaat Hybride Productiehuis inclusief podiumplan

Podiumplan

incl. Podiumplan

2019

2018

€

€

Baten
Gemeente Zwolle (inclusief OCW-gelden Provincie)

*)

266.973

-

50.700

50.800

7.000

-

-

-

324.673

50.800

199.868

42.198

Provincie Overijssel
Overige bijdragen/sponsoring
Opbrengst horeca

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

953

-

8.601

3.500

Organisatiekosten

15.207

2.896

Activiteitengelden

100.300

8.421

324.929

57.015

-256

-6.215

Huisvestingslasten

Saldo verlies

Dit overzicht betreft het tussentijdse resultaat van het programma "Hybride Productiehuis" 2019/2020.
De activiteiten van het Podiumplan en het Hedon Productiehuis zijn in het overzicht verwerkt.
De grootste uitgaven van het programma staan gepland in 2020.
Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zwolse Theaters, de provincie Overijssel en
de gemeente Zwolle.
*) Dit betreft het deel van de subsidie welke aan 2019 is toegerekend. Het totale bedrag is EUR 499.136.
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Bijlage III
Resultaat Buro Ruis
2019

2018

€

€

Gemeente Zwolle

44.340

43.091

Gemeente Zwolle evenementensubsidie

35.000

31.420

Onderwijsinstellingen en partners

215.007

223.593

Kaartverkoop, overige baten en bijdrage Hedon

358.261

387.557

652.608

685.661

195.676

189.350

Baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

129

-

32.077

26.938

Organisatiekosten

46.376

39.727

Activiteitengelden

409.768

436.975

684.026

692.990

-31.418

-7.329

31.418

7.329

-

-

Saldo baten en lasten
Vrijval gereserveerde gelden Buro Ruis
Resultaat
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