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1 Inleiding 
 

In februari 2020 was het even spannend of de editie van Boek & Meester met de Italiaanse auteur 
Sandro Veronesi kon doorgaan. Het noorden van zijn land was lamgelegd door een nieuw virus, maar 
Veronesi kon nog afreizen naar Rotterdam om te spreken over zijn nieuwe roman ‘De kolibrie’. Hij was 
nog niet terug in Rome of hij moest in lockdown. Niet veel later sloten in Nederland de culturele 
instellingen voor wat een langdurige disruptie zou worden. 
 
Nadat in maart op het nippertje een live editie van Rotterdam Late Night gemaakt was, schakelde 
Rotown Magic over op online presentaties. Begin april al was de website Ode aan Rotterdam in de 
lucht, waarop dagelijks een bekende Nederlanders/Rotterdammers een eerder voor de talkshow 
geschreven ode voordroeg. 
 
Aan het eind van de zomer werd het ritme van beide programma’s herpakt, zij het grotendeels zonder 
publiek. Zodoende kon Rotown Magic grotendeels aan de prestatieverplichtingen voldoen. Bovendien 
bleven de programmateams bij elkaar, al trokken de coronabeperkingen wel een wissel op de 
motivatie. Een programma maken zonder weerwerk uit de zaal is verre van optimaal. 
 
Financieel heeft Rotown Magic de coronacrisis tot heden goed doorstaan. Tegenover het verlies aan 
inkomsten stonden besparingen op activiteitenlasten. Medewerkers werden in overleg met 
subsidieverstrekkers doorbetaald. Onderaan de streep bleef een beperkt verlies over dat uit het eigen 
vermogen te dekken viel. 
 
 

Organisatie  

 
Het laatste jaar in de cultuurplanperiode 2017-2020 bracht goed nieuws: ook in 2021-2024 zal Rotown 
Magic structureel gefinancierd worden. Dit bevestigt niet alleen de kwaliteit van de twee 
programma’s, maar ook de juistheid van de keuze om de artistieke en zakelijke leiding meer te 
centraliseren in plaats van neer te leggen bij de afzonderlijke producthoofden. 
 
In de aanloop hiernaartoe was in 2019 al een bedrag bestemd voor een meer uniforme huisstijl en 
marketingstructuur. Dit project liep vanwege de coronasituatie enige vertraging op, maar moet in het 
voorjaar van 2021 alsnog voltooid worden. 
 

Bestuur en governance 

 
Het bestuur vergaderde in 2020 vijf keer. Daarnaast hield de zakelijk leider het bestuur voortdurend 
op de hoogte van significante ontwikkelingen, zowel via mail/app als via een nieuwsbrief die per 
kwartaal de belangrijkste ontwikkelingen opsomde. 
 
Er waren twee wisselingen in het bestuur. Juul Veenboer verliet het bestuur na het bereiken van het 
einde van de tweede termijn. Renée Trijselaar nam haar portefeuille van penningmeester over. Natasja 
Morales verliet het bestuur wegens drukke werkzaamheden. In hun plaats versterkten Aruna Jagesar 
en Michelle van Dijk het bestuur. Zij werden benaderd uit het eigen netwerk van de stichting, met 
inachtneming van het eerder vastgestelde bestuursprofiel. Het bestuur achtte de omstandigheden niet 
optimaal om over te gaan tot een externe werving. Geen van de bestuurders ontving voor de 
werkzaamheden enige vorm van compensatie. Er zijn geen situaties geconstateerd die tot een 
bespreking van mogelijke belangenverstrengeling noopten. 
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 Datum van 
aantreden 

Periode loopt 
tot 

Nevenfuncties 

Renée Trijselaar 1-7-2017 1-7-2021 Cultureel ondernemer 

Bart van der Zande 1-5-2018 1-5-2022 Duurzaam ondernemer 

Laurens Abbink Spaink 1-7-2019 1-7-2023 Advocaat 

Aruna Jagesar 1-1-2021 1-1-2025 Secretarieel medewerker 

Michelle van Dijk 1-1-2021 1-1-2025 Docent Nederlands en schrijver 

 
Zakelijk leider Christian Jongeneel heeft een zzp-contract dat jaarlijks opzegbaar is. De compensatie 
bedraagt 10.000 euro per jaar. Zijn nevenfuncties betreffen adviezen in de cultuursector. Een nadere 
toelichting op de governance is te vinden in hoofdstuk 6 van dit verslag. 
 

Financiën 

  

Rotown Magic sloot 2020 af met een verlies van 2707 euro. Gezien de omstandigheden is dat een goed 

resultaat. De stichting leverde ruim tachtig procent van de afgesproken prestaties, betaalde vaste 

medewerkers door, terwijl de publieksinkomsten zwaar tegenvielen. Zie hoofdstuk 7 van dit verslag 

voor een nadere toelichting. 

 

Ondertekening 

 

Dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening zijn door het bestuur vastgesteld in de 

bestuursvergadering via Zoom van 22 maart 2021. 

 
Laurens Abbink Spaink 

 

 
         Renée Trijselaar 

 

 
Bart van der Zande 
 

 
Michelle van Dijk 

 

Aruna Jagesar 
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2 Gerealiseerde programma’s 
 

2.1 Rotterdam Late Night 
 
Na twee volwaardige edities in februari en maart moest de redactie van Rotterdam Late Night op de 
rem trappen. In de maanden erop concentreerde ze zich op de productie van de website Ode aan 
Rotterdam (zie 2.3). In september werd het programma hervat, eerst met maximaal dertig 
bezoekers, later zonder publiek. 
 
De redactie van het programma mocht tevreden zijn dat ze onder lastige omstandigheden gasten 
wist te strikken met een urgent verhaal, zoals Elvin Rigters, voorman van de Black Lives Matter 
demonstratie in Rotterdam, en Ranfar Kouwijzer, predikant van de Pauluskerk. Ook de vier odes in 
het programma brachten weer opmerkelijke Rotterdammers voor het voetlicht. 

 
Programma 

 

Datum Programma 

13 februari Ode aan: Hoedendokter Gina Heerenveen 
Gesprekken: Kunstenaar Gyz la Rivière, en onderzoeker Jeroen Frissen en 
Havensteder-directeur Hendy van den Berk over Rotterdamse probleemwijken 
Minicollege: Kees Moeliker 
Muziek: Stöma 

5 maart 
 
 

Ode aan: Rik Karreman, eigenaar stofzuigerwinkel Eltronos 
Gesprekken: Maurice Unck, directeur van de RET, en fotograaf Peter de Krom over 
zijn afscheidstentoonstelling 
Minicollege: Wilma Sütö 
Muziek: Smudged Toads 

2 april Afgelast 

7 mei Afgelast 

4 juni Afgelast 

3 september Ode aan: Selita Klas, kenner van Surinaams-Creoolse klederdracht 
Gesprekken: Wethouder Bert Wijbenga en Elvin Rigters, voorman van de 
Rotterdamse Black Lives Matter demonstratie 
Minicollege: Kees Moeliker 
Muziek: Goslink 

1 oktober Ode aan: kleermaker Ayat Ramezani 
Gesprekken: Theatermaker Tjon Rockon en Erik Zevenbergen, directeur van 
Diergaarde Blijdorp 
Minicollege: Wilma Sütö 
Muziek: Segadeath 

4 november Ode aan: Trambestuurder Regina Bharos 
Gesprekken: Alida Dors, artistiek leider Theater Rotterdam 
Minicollege: Kees Moeliker 
Muziek: geen 

3 december Ode aan: bomendokter Ronald Loch 
Gesprekken: Ranfar Kouwijzer, de nieuwe predikant van de Pauluskerk, en 
schrijfster plus ambtenaar Shantie Singh over huiselijk geweld 
Minicollege: Wilma Sütö 
Muziek: geen 
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Bezoekersaantallen 

 

Datum Locatie Verkochte kaarten Bezoekers totaal 

13 februari Worm (live) 87 98 

5 maart Worm (live) 86 97 

3 september Worm (live+online) 49 49 

1 oktober Worm (live+online) 47 47 

4 november Worm (online) 30 30 

3 december Worm (online) 27 27 

Totaal  326 349 

 
De edities van februari en maart waren nog onder normale omstandigheden. In september en oktober 
werden 30 bezoekers toegelaten in Worm, de rest keek online mee. In november en december was 
Worm gesloten en vond de presentatie geheel online plaats. 
 
 

2.2 Boek & Meester 
 
Boek & Meester kende in 2020 een sterk programma, met onder meer Sandro Veronesi, winnaar van 
de Premio Strega, David Grossman, winnaar van de Booker Prize, en Elif Shafak, die op de shortlist van  
de laatstgenoemde prijs stond. Uit eigen land kwamen twee auteurs die hun blik op de koloniale 
geschiedenis lieten rusten, Alfred Birney en Raoul de Jong. Het zestal werd gecompleteerd door Ayelet 
Gundar-Goshen, een Israëlische auteur met een sterke maatschappijkritische inslag. 
 
Net als bij Rotterdam Late Night trokken productionele beperkingen een wissel op het programma. 
Reisbeperkingen maakten dat internationale auteurs sowieso niet naar Nederland komen. De publieke 
interactie via Zoom went, maar is slechts een schaduw van wat een fysieke ontmoeting vermag.  
 

Programma en bezoekersaantallen 

 

Datum Auteur Locatie Verkochte 
kaarten 

Bezoekers totaal 

28 februari Sandro Veronesi Worm 62 83 

25 mei Alfred Birney Arminius/Zoom 19 19 

17 oktober David Grossman Arminius/Zoom 67 75 

24 oktober Ayelet Gundar-Goshen Arminius/Zoom 26 29 

30 november Raoul de Jong Arminius/YouTube 54 55 

12 januari Elif Shafak Arminius/Zoom 137 152 

     

Totaal   365 413 
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2.3 Ode aan Rotterdam 
 
De ode aan een Rotterdammer met een opmerkelijk beroep of gave is een vast onderdeel van 
Rotterdam Late Night. De literaire portretten zijn het hoogtepunt van de talkshow en de teksten zijn 
eerder gebundeld verschenen. 
 
In de luwte die ontstond met de sluiting van culturele instellingen in het voorjaar van 2020 besloot de 
redactie om de odes een derde leven te geven door bekende en minder bekende Rotterdammers (en 
een enkeling van daarbuiten) te vragen de odes voor te lezen en de video’s daarvan op de website 
www.odeaanrotterdam.nl te plaatsen. Iedere dag één, 52 dagen achter elkaar.  
 
De spits werd afgebeten door burgemeester Ahmed Aboutaleb en presentator Ernest van der Kwast. 
Daarna volgende onder meer acteurs Ramsey Nast en Pierre Bokma, dj Paul Elstak, horeca-
ondernemer Alia Azzouzi, en schrijvers Sanneke van Hassel en Abdelkader Benali. 

  

http://www.odeaanrotterdam.nl/
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3 Prestatieraster en kengetallen 
 

Voornemens jaarplan 2020 

 

 Aantal 
presentaties 

Aantal bezoeken 
(alle in Rotterdam) 

Waarvan 
betalend 

Waarvan in 
schoolverband 

Rotterdam Late Night 8 1.100 900  

Boek & Meester 7 900 700 100 

Totaal 15 2.000 1.600 100 

 

 

Realisaties 2020 

 

 Aantal edities Aantal 
bezoeken 

Waarvan 
betalend 

Waarvan in 
Schoolverband 

Rotterdam Late Night 6 349 326  

Boek & Meester 6 413 365 0 

Ode aan Rotterdam 1 (6152) 0  

Totaal 13 762 691  0 

 

Vanwege de coronasituatie zijn in het voorjaar twee edities van Rotterdam Late Night en één editie 
van Boek & Meester uitgevallen. De bezoekers daalden tot een derde van het normale niveau. Als 
bezoekers zijn degenen geteld die in de zaal aanwezige waren of het evenement live online volgden, 
niet degenen die achteraf keken. De later gratis online gezette aflevering van Boek & Meester met Elif 
Shafak, bijvoorbeeld, trok nog enkele tientallen kijkers. 
 
Ter compensatie van de uitgevallen edities van Rotterdam Late Night is de website Ode aan Rotterdam 
gebouwd, waarop in april en mei 52 dagen achter elkaar een nieuwe ode werd gepresenteerd. De 
video’s werden gedurende het jaar in totaal 6152 keer bekeken, ofwel gemiddeld 118 maal.  
 

Herkomst publiek 

 
Omdat de kaartverkoop voor live edities van Rotterdam Late Night via Worm verloopt en ruim een 
kwart van de bezoekers geen adresgegevens wil achterlaten, is van ongeveer de helft van de 
kaartkopers postcodedata bekend. Het verkoopsysteem laat zien dat in totaal 269 verschillende 
personen tickets hebben gekocht. Sommigen hebben meerdere tickets gekocht voor één editie, wat 
betekent dat zij vergezeld werden door een of meer anderen. Sommigen kochten voor meerdere 
edities kaartjes, een teken van herhaalbezoek. Extrapolatie leidt tot de volgende tabel 
 
 

 Rotterdam Regio Nederland Buitenland Totaal 

Bezoekers RLN + B&M 431 40 200 20 691 
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4 Beleidsthema’s 
 
 
Binnen de bescheiden mogelijkheden van een kleine organisatie zet Rotown Magic in op de thema’s 
vernieuwing en samenwerking. 
 
Rotterdam Late Night is, ondanks dat het al langer bestaat, nog altijd een vernieuwende formule, die 
een literaire productie integreert in een talkshowformat. De jaarlijkse editie in samenwerking met een 
partner in de stad zou in 2020 plaatsvinden tijdens de architectuurmaand, maar kon geen doorgang 
vinden. 
 
Boek & Meester brengt als enige door het jaar heen internationale literatuur naar Rotterdam en 
vernieuwt zo het aanbod in de stad. Ook hier moest in 2020 helaas een pas op de plaats gemaakt 
worden. 
 
 

Vergroting en verbreding publieksbereik 

 
Rotown Magic zet met de twee programma’s op twee manieren in op vergroting en verbreding van 
het publieksbereik.  
 
Rotterdam Late Night wil, onder meer via de odes, inzetten op een dieper bereik in de stad, door 
mensen aan te spreken die niet vanzelfsprekend een culturele instelling bezoeken. Zo wordt een 
breder publiek bereikt. Dit streven werd door de coronasluiting gefrustreerd. 
 
Boek & Meester profileert de stad als een plek waar mensen voor internationale literatuur terecht 
kunnen. In potentie valt het publieksbereik van dit programma te vergroten, wanneer schrijvers 
gestrikt kunnen worden die niet aan een tournee door Nederland bezig zijn. In het verleden zijn hier 
successen mee behaald. De door omstandigheden afgedwongen online presentaties lieten dit zien: er 
waren veel meer kijkers van buiten Rotterdam, zelfs van buiten Europa, dan bij een reguliere zaaleditie. 
 
Dit effect is zichtbaar in de tabel ‘herkomst publiek’ in hoofdstuk 3. In vergelijk met eerdere jaren was 
een groter aandeel van het publiek afkomstig van buiten de stad. 
 
Gezien de relatief geringe publieksomvangen, met onder normale omstandigheden ruim honderd 
bezoekers per programma, acht Rotown Magic het niet zinvol publieksonderzoek te laten verrichten 
buiten de postcode-analyse door Rotterdam Festivals om. De redacties kennen hun vaste publiek en 
op specifiek publiek per editie wordt vanuit de marketing gewerkt met samenwerkingspartners. 
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5 Bedrijfsvoering en marketing 
 
 
In 2020 beschikte Rotown Magic voor het eerst in zijn bestaan een vol jaar over een directie, in de 
persoon van een zakelijk leider. Deze concentreerde zich in eerste instantie op het cultuurplantraject: 
het schrijven van de aanvraag, het vormgeven van een literair netwerk in Rotterdam, en deelname aan 
het directeurenoverleg, in het bijzonder het aanjagen en begeleiden van een rapport over fair pay, dat 
uiteindelijk resulteerde in een verhoging van het cultuurplanbudget voor dit doel. 
 
De coronacrisis betekende het omgooien van de programma’s naar online presentaties. De aard van 
Rotterdam Late Night en Boek & Meester maakte dit goed mogelijk. Om zoveel mogelijk bij de normale 
situatie te blijven bleven beide programma’s op locatie. Uitstraling was daarbij de voornaamste 
overweging: een aflevering van Boek & Meester met zowel interviewer als geïnterviewde aan de 
keukentafel was geen optie. 
 
De omschakeling betekende dat extra uitgaven nodig waren voor streaming, terwijl de prijs van 
kaartjes juist omlaag ging. Gelukkig was het relatief eenvoudig op andere materiaalkosten te 
bezuinigen, zodat het verlies van publieksinkomsten geen desastreuze gevolgen had voor de 
bedrijfsvoering. 
 
Tegen het eind van het jaar, in het zicht van een nieuwe cultuurplanperiode en hopelijk een verlichting 
van de coronabeperkingen, pakte Rotown Magic het project op dat het eigenlijk per 1 januari 2021 
afgerond had willen hebben, het presenteren van één huisstijl voor de bestaande en toekomstige 
programma’s als sluitstuk van een beweging om naar buiten toe meer eenheid uit te stralen. Nadat 
eerst de zakelijke kant van de stichting gecentraliseerd werd, zal vanaf 2021 ook de artistieke visie 
coherenter worden gepresenteerd. 
 
 

Marketing 

 
De marketing binnen Rotown Magic is operationeel, dat wil zeggen per productie gericht op het 
bevorderen van de opkomst. Dat betekent niet dat het routine is. Omdat de marketing steeds gericht 
wordt op deels andere doelgroepen, maakt ook het vinden van creatieve wegen om deze te bereiken 
deel uit van de strategie. Dat houdt bijvoorbeeld in het benaderen van organisaties die deze groepen 
tot hun achterban rekenen. 
 
In het verlengde van het huisstijltraject bouwt Rotown Magic aan een digitale infrastructuur die moet 
zorgen voor een geïntegreerde marketing van beide programma’s, met de mogelijkheid later ook nog 
nieuwe programma’s op te nemen. 
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6 Governance 
 

Rotown Magic volgt zoveel mogelijk de Governance Code Cultuur, binnen de beperkingen die een 
kleine organisatie met zich meebrengt. Er bestaat een directiestatuut waarin de belangrijkste zaken 
zijn vastgelegd. De toepassing van de code is onderstaand per principe samengevat. 

 

1. Rotown Magic heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van het literaire klimaat in 
Rotterdam. Deze doelstelling wordt bereikt door het organiseren van evenementen die culturele 
waarde creëren door enerzijds intrinsieke literaire kwaliteiten te benadrukken en anderzijds 
thema’s te kiezen die aansluiten bij urgente maatschappelijke actualiteiten. 

2. Rotown Magic is een relatief kleine organisatie zonder personeel in vaste dienst. Dit leidt tot een 
relatief losse structuur waarin het verankeren van de code niet zeer strikt kan zijn, omdat alle 
betrokkenen slechts een deel van hun tijd bij de stichting betrokken zijn. Dit geldt voor de 
stichtingsbestuurders, de directie, de programmamakers en hun teams. Borgen dat de code wordt 
nageleefd is primair belegd bij de directie, die het stichtingsbestuur tenminste jaarlijks informeert 
over eventuele afwijkingen van de code. Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding en 
melden mogelijk relevante nevenfuncties vooraf. 

3. Rotown Magic is van oudsher een transparante organisatie, opgericht om ruimte te bieden aan 
literaire initiatieven. De premisse hiervan is een bestuur dat zich meer facilitair dan sturend 
opstelt, zonder het besef van eindverantwoordelijkheid voor de organisatie als geheel te verliezen. 
De lijnen zijn kort en iedereen is aanspreekbaar. 

4. De basis van de organisatiestructuur en de financiële inrichting zijn vastgelegd in een 
directiestatuut dat door het bestuur is vastgesteld en periodiek wordt geëvalueerd. Daarin is ook 
een heldere scheiding van taken tussen bestuur en directie vastgelegd, alsmede de financiële 
verantwoordelijkheden. 

5. De directie is bij Rotown Magic een parttime functie van één dag in de week. Alle directiefuncties 
zijn dus in één hand. Met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde 
meerjarenbeleidsplan geeft de directie veel ruimte aan teamleiders om programma’s naar hun 
eigen inzicht in te richten en ook externe contacten namens de organisatie te onderhouden. 
Afwegingen van artistieke en zakelijke belangen worden altijd in samenspraak met bestuur en/of 
programmateamleiders gemaakt. 

6. De risico’s waaraan Rotown Magic is blootgesteld zijn beperkt. Er is geen personeel in dienst, er 
zijn geen huurcontracten of andere langjarige verplichtingen. Dit maakt de risicobeheersing voor 
de directie eenvoudig. Ook de financiële risico’s zijn beperkt, aangezien een groot deel van de 
inkomsten bestaat uit subsidies en toezeggingen van fondsen, die zeker gesteld zijn voordat de 
risicodragende activiteit wordt uitgevoerd. 

7. Vanuit de oprichtingsgeschiedenis stelt het bestuur van Rotown Magic zich faciliterend op, in de 
zin dat het zoveel mogelijk ruimte biedt aan de artistiek verantwoordelijken binnen de stichting en 
zich met name richt op het realiseren van de (financiële) randvoorwaarden. Het bestuur borgt de 
continuïteit van de organisatie. 

8. Rotown Magic ziet vijf leden als de ideale omvang voor het bestuur. De organisatie heeft niet de 
omvang of het imago dat leidt tot een groot aanbod aan potentiële bestuurders. Uiteraard wordt 
gestreefd naar een spreiding van expertises en achtergronden, maar potentiële bestuurders 
worden in eerste instantie geworven in het eigen netwerk. Er is geen sprake van een vergoeding. 
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Belanghebbenden 
 

Het bestuur heeft als uitvloeisel van de code een lijst opgesteld met interne en externe 
belanghebbenden. Dit is gebeurd in overleg met de directie en de leiders van de programmateams. De 
wijze van overleg met de belanghebbenden verschilt. Contact vindt uitsluitend plaats wanneer daar 
aanleiding toe is, niet omdat het door een tijdschema wordt voorgeschreven. 
 
 Als interne belanghebbenden gelden: 
 

 De verschillende programmateams. Hun belang is enerzijds inhoudelijke betrokkenheid bij het 
programma en anderzijds continuïteit in de bezoldiging.  De productleider onderhoudt regulier 
overleg met zijn of haar team. 

 De boekhouder. Hoewel met de boekhouder juridisch gesproken een inkooprelatie bestaat, 
wordt zij als onderdeel van de organisatie beschouwd. De directie overlegt tenminste ieder 
kwartaal over de actuele stand van financiële zaken. 

 
Als externe belanghebbenden gelden: 
 

 De gemeente Rotterdam. Als belangrijkste subsidiënt heeft de gemeente als belang dat 
Rotown Magic zich conformeert aan de governance richtlijnen en de programma’s levert zoals 
die in het jaarplan zijn afgesproken. Er is geen periodiek overleg, maar wel contact zodra één 
van de partijen daartoe een noodzaak ziet. 

 Het Nederlands Letterenfonds. Dit is de belangrijkste medefinancier van het programma Boek 
& Meester, met als belang de totstandkoming van de afgesproken programma’s. Er is frequent 
contact, met name over de inhoud van de programma’s.  

 Andere fondsen. Hun belang is inhoudelijk. Contact bestaat alleen rond de aanvraag van een 
projectsubsidie en de verantwoording daarvan. 

 Locaties. Rotown Magic maakt van meerdere locaties gebruik voor zijn programma’s. Met 
twee daarvan bestaat een duurzamer relatie, namelijk Worm en Arminius. Daar dragen de 
programma’s ook bij aan het inhoudelijke profiel van de betreffende instelling, zodat het 
belang verder gaat dan de huursom. Regulier overleg vindt merendeels op operationeel niveau 
plaats. 

 Uitgevers en auteurs. Het programmateam van Boek & Meester onderhoudt reguliere 
contacten met landelijke uitgevers en via hen met auteurs. Uitgevers hebben als belang dat 
hun internationale auteurs het bezoek aan Nederland als prettig en zinvol ervaren. Door een 
hoge kwaliteit van gastheerschap en gesprek te bieden, concurreert Boek & Meester met 
andere programma’s in het land. 

 Publiek. Programmamakers zijn na afloop van iedere editie aanspreekbaar voor aanwezigen. 
Er bestaan geen vaste publiekspanels voor feedback op de programmering. 
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7  Jaarrekening 
 
 
Het jaar 2020 werd in financiële zin gekenmerkt door het grotendeels wegvallen van 
publieksinkomsten. Gelukkig was de flexibiliteit in de begroting groot genoeg om dit op te vangen 
zonder te hoeven snijden in personeelskosten. Wel werd de investering in huisstijl en digitale 
infrastructuur (zie hoofdstuk 5) tijdelijk in de wacht gezet. Toen de resultaten meevielen werd dit tegen 
het eind van het jaar opgepikt. 
 
 

Toelichting op de verlies- en winstrekening 
 
 
Het grote verschil tussen begroting en resultatenrekening zit in de publieksinkomsten, die slechts een 
kwart van het beoogde saldo haalden. Dit werd aan de inkomstenkant slechts licht gecompenseerd 
door het van de gemeente verkregen accres en een corona-compensatie van het Nederlands 
Letterenfonds. De aangevraagde additionele fondsen werden niet verkregen – in zekere zin een geluk 
bij een ongeluk, omdat de daarvoor beloofde prestaties niet geleverd zouden worden. 
 
De huur van het voormalige Duizelkantoor aan de Zomerhofstraat, kostenneutraal op de begroting 
opgenomen, werd in 2020 opgezegd. 
 
Aan de lastenzijde vielen de beheerslasten mee, deels omdat ruim begrote posten bewust niet werden 
aangesproken. 
 
De totale personele activiteitenlasten vielen 10.000 euro lager uit dan begroot. Het vaste personeel 
werd doorbetaald op het normale niveau (door overdracht van werkzaamheden binnen de teams 
verschilt soms de post waaronder facturen geboekt worden). Het batige verschil wordt vooral 
veroorzaakt door veel lagere personele kosten op marketing. Deze waren op de begroting juist fors 
verhoogd met het oog op het huisstijltraject en de intentie om met name voor Boek & Meester een 
groeislag te maken. Toen dit niet doorging, werden de kosten ook niet gemaakt. 
 
Bij de materiële activiteitenlasten is eveneens een aanzienlijk lager marketingniveau zichtbaar. 
Productie- en programmeringskosten zijn juist hoger uitgevallen, ondanks het niet doorgaan van een 
aantal edities. Dit heeft te maken met de bouw van de website voor Ode aan Rotterdam (productie) 
en de honoraria van de voorlezers (programmering).  
 

Risicobeheersing en interne controle 
 
Omdat er geen vaste lasten in de zin van huurovereenkomsten of personeelscontracten bestaan, 
concentreert de risicobeheersing zich op de publieksinkomsten, de meest volatiele van de inkomsten. 
Vroeg in 2020 werd duidelijk dat deze zwaar zouden tegenvallen, maar dat er ook minder uitgaven 
zouden zijn en het eigen vermogen groot genoeg was om een eventueel resttekort op te vangen. 
 
Het interne controleprotocol voor financiële transacties is vastgelegd in het directiestatuut. Dit is in 
2020 niet veranderd. 
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 Jaarplan 2020 Realisatie 2020 

A Eigen Inkomsten (subtotaal) 20.500 4.261 

A.1 Publieksinkomsten   

* Recette 14.000 3.290 

   

A.3 Overige inkomsten   

* Samenwerkingsprojecten 0  

   

A.4 Diverse indirecte inkomsten   

* Onderverhuur kantoor  971 

   

A.5 Overige bijdragen   

* Fondsen 5.000  

* Particuliere donaties 1.500  

   

B. Subsidies (subtotaal) 90.000  

B.3 Gemeente Rotterdam 75.000 76.000 

B.5 Overige subsidies 15.000 16.200 

   

Som der baten 110.500 96.461 

   

C. Beheerslasten (subtotaal) 20.000 16.377 

C.1 Beheerslasten personeel   

* Directie 10.000 10.000 

* Boekhouder, accountant 6.000 3.078 

   

C.2 Beheerslasten materieel   

* Algemene kantoorkosten 4.000 2.328 

* Huur kantoorlocaties  971 

   

D. Activiteitenlasten (subtotaal) 90.500 82.792 

D.1 Activiteitenlasten personeel   

* Productleiding 15.000 20.050 

* Programmering 15.000 11.150 

* Productie 9.000 7.000 

* Marketing 13.000 4.750 

    

D.2 Activiteitenlasten materieel   

* Organisatiekosten 2.500 1.246 

* Programmeringskosten 12.000 14.743 

* Productiekosten 13.000 15.203 

* Marketing 11.000 8.650 

   

Som der lasten 110.500 99.168 

Saldo 0 -2.707 
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Toelichting op de balans 
 
 
In het vorige jaarverslag werd opgemerkt dat Rotown Magic het beschikbare vermogen nodig zou 
hebben om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat is gelukkig slechts zeer beperkt het geval 
gebleken. De algemene reserve is gelijk gebleven. De bestemmingsreserve voor de digitale 
infrastructuur (huisstijl en achterliggende marketinginstrumenten) kon zelfs opgehoogd worden, nadat 
begin 2021 gebleken was dat de kosten hiervan te laag waren ingeschat. Aan het begin van het jaar was 
dit project even on hold gezet in afwachting van eventueel zwaar weer. Het eigen vermogen is in zijn 
geheel beschikbaar als liquide middelen.  
 
De vorderingen en kortlopende schulden zijn laag en beheersbaar. Er zijn geen risico’s buiten de balans, 
omdat er geen langlopende verplichtingen zijn in de vorm van huur- of arbeidscontracten. 
 
Rotown Magic is financieel gezond en heeft voldoende weerstandsvermogen om te kunnen investeren 
in vernieuwing. 
 

 Per 31-12-2020 Per 31-12-2019 

   

Activa 45.042 48.778 

   

Vaste activa 866 1.155 

Materiële vaste activa: apparatuur 866 1.155 

   

Vlottende activa 44.176 47.623 

Vorderingen   

* Debiteuren 587                 2.202  

* Belastingen 7.652                 7.305  

* Subsidies                 15.000  

* Overlopende posten                  1.400  

Liquide middelen 35.937 21.716 

   

Passiva 45.052 48.778 

   

Eigen vermogen 35.616 32.323 

* Algemene reserve 20.616               20.323  

* Bestemmingsreserve infrastructuur 15.000 12.000 

   

Kortlopende schulden 9.426 16.455 

* Crediteuren 5.183                 6.979  

* Overlopende posten 169                 6.476  

* Nog verwachte kosten 4.075 3.000 

     

Balanstotaal 45.052 48.778 

   
 
 


