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Inleiding

Zoals bij alle culturele instellingen bepaalden de coronabeperkingen voor een groot deel het jaar 2021.
Niettemin werden er mooie programma’s gemaakt en vestigde de (online) editie van Boek & Meester
met de Britse auteur Max Porter zelfs een bezoekersrecord.
Een belangrijke ontwikkeling was de rebranding om de eenheid van de programma’s binnen de
stichting te versterken. Rotown Magic maakt zijn programma’s voortaan onder het gezamenlijke label
International Story Station Rotterdam. Hiervoor werd een nieuwe website ontwikkeld, die ook een
archieffunctie kreeg om programma’s terug te kunnen kijken. Onderdeel van deze nieuwe
positionering is het verdwijnen van het programma Boek & Meester, dat wordt voortgezet als Guiding
Voices. Deze naam legt minder de nadruk op het boek en meer op de boodschap die de auteur ermee
wil uitdragen. Ook komt er meer ruimte voor non-fictie.
Financieel maakte Rotown Magic een goed jaar door. Het verlies aan publieksinkomsten werd
opgevangen door lagere uitgaven aan de productiekant. Ook stond de gemeente Rotterdam de
organisatie toe in het coronajaar twee programma’s minder te maken zonder te korten op de subsidie.
Organisatie
Als uitvloeisel van het besluit om de (momenteel twee) programma’s meer als één aanbod te
presenteren werden de redacties samengevoegd. Eén team van redacteuren bereidt in wisselende
samenstelling de programma’s voor.
Om in de toekomst ook met wisselende hoofdredacteuren als eindverantwoordelijke voor één
programma te kunnen werken is de taak van strategische productontwikkeling uit deze functie gehaald
en ondergebracht bij de nieuwe functie van artistiek leider.

Bestuur en governance
Het bestuur vergaderde in 2021 vier maal. Daarnaast hield de zakelijk leider het bestuur op de hoogte
van significante ontwikkelingen via mail en app. De samenwerking binnen het bestuur en tussen
bestuur en directie verliep soepel, en gaf geen aanleiding tot nadere evaluatie.
Er waren twee wisselingen in het bestuur. Renée Trijselaar en Bart van der Zande vertrokken na
respectievelijk ruim en krap één termijn. Het bestuur besloot vervolgens via een advertentie
versterking te zoeken. Uit deze procedure kwamen twee nieuwe bestuursleden, student Nederlands
Ghizlan el Hachimi (secretaris) en Jan Kees van Vliet, partner bij bij Confius Executive Search
(penningmeester). Met deze wisseling van de wacht bestaat het bestuur van Rotown Magic volledig
uit mensen die voor de stichting als geheel geworven zijn, in plaats van genomineerd door de
programmaleiders.
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.

2

Laurens Abbink Spaink
Aruna Jagesar
Michelle van Dijk
Ghizlan el Hachimi
Jan Kees van Vliet

Datum van
aantreden
1-7-2019
1-1-2021
1-1-2021
1-7-2021
1-7-2021

Periode loopt
tot
1-7-2023
1-1-2025
1-1-2025
1-7-2025
1-7-2025

Nevenfuncties
Advocaat
Secretarieel medewerker
Docent Nederlands en schrijver
Boekverkoper
Executive recruiter

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
Mede omdat niet alle programma’s gemaakt konden worden, maakte Rotown Magic financieel een
gunstig jaar mee, met een positief resultaat van bijna 13.000 euro. Met name de productiekosten
bleven sterk onder de begroting. Het voornemen is om dit resultaat te steken in innovatie, dat wil
zeggen de ontwikkeling van een nieuwe programmaformule. Daarnaast komt er in 2022 een
overkoepelende communicatiecampagne om het nieuwe merk in de markt te zetten. Zie verder de
jaarrekening in hoofdstuk 7.
Ondertekening
Dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening zijn door het bestuur vastgesteld in de
bestuursvergadering van 9 maart 2022.

Laurens Abbink Spaink

Jan Kees van Vliet

Ghizlan el Hachimi

Aruna Jagesar

Michelle van Dijk
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Gerealiseerde programma’s

2.1

Rotterdam Late Night

Anders dan in 2020 werd de redactie van Rotterdam Late Night niet overvallen toen Nederland begin
2021 weer op slot moest vanwege corona. Er was nagedacht over een vervangende formule, met
één op één gesprekken die in een livestream beter tot hun recht komen dan de magazinevorm die
het programma normaalgesproken heeft. Op deze manier maakte de redactie het voorgenomen
aantal programma’s.
Voor de vier één-op-één-edities toonden aansprekende gasten zich bereid een uur lang in gesprek te
gaan met presentator Ernest van der Kwast. In juni kon voor het eerst weer een editie met live
publiek plaatsvinden, op een bijzondere locatie: de parkeergarage onder het Kruisplein. Alle andere
edities vonden plaats in Worm. Uit de bezoekcijfers blijkt duidelijk de hunkering van het publiek naar
live evenementen: zodra dit in juni mogelijk was, werd telkens het maximale aantal beschikbare
kaarten verkocht.
Programma
Datum
2 februari
4 maart
1 april
3 juni
24 juni

2 september

7 oktober

4 november

2 december

Programma
Gesprek: Vanja Kaludjercic, directeur International Film Festival Rotterdam
Gesprek: Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Gesprek: Wim Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad
Gesprek: Wayne Modest, directeur Research Centre for Material Culture
Ode aan: René de Goede en Ali Kasmi, medewerkers parkeergarage
Gesprek: Maarten Struijs, architect
Minicollege: Teun van de Ende
Muziek: Marije van Rijn
Ode aan: Ahmed Abdillahi, postbode
Gesprekken: Fred Westerbeke, politiechef, en Meryem Slimani, fotograaf
Minicollege: Kees Moeliker
Muziek: Amir Vahidi
Ode aan: Famke en Trees, abortusbuddy’s
Gesprekken: Mustapha Eaisouiyen en Gwen van Eijk over de Rotterdamse
Woonopstand, en architect John Kormeling
Minicollege: Wilma Sütö
Muziek: A Fugitive
Ode aan: Wilma van Holten, kraamverzorgster
Gesprekken: Kalliopi Lemos, kunstenaar, en Danielle van den Heuvel,
stadsmarinier
Minicollege: Kees Moeliker
Muziek: Socks;SportSocks
Ode aan: Joany Muskiet, gospelzangeres
Gesprekken: Fatma Bhageloe en Marieke Hillen van het Wijkpaleis RotterdamWest, en auteur Siebe Thissen
Minicollege: Kees Moeliker
Muziek: Tramhaus
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Bezoekersaantallen
Rotterdam Late Night
#70, 2 feb
#71, 4 mrt
#72 , 1 apr
#73, 3 juni
#74, 24 juni
#75, 2 sep
#76, 7 okt
#77, 4 nov
#78, 2 dec
Totaal

2.2

Vanja Kaludjercic
Marco Pastors
Wim Pijbes
Wayne Modest
Architectuurspecial
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Online
Live
Totaal
verkocht gasten gratis verkocht gasten
347
347
36
36
89
89
25
25
21
50
71
11
30
41
100
16
116
104
104
76
76
258
0
347
284
16
905

Guiding Voices

Het voorjaar beleefde de laatste edities van Boek & Meester, met op de valreep nog een online editie
die het bezoekrecord brak, de in samenwerking met Theater Rotterdam gemaakte editie met de Britse
auteur Max Porter, wiens novelle Verdriet is het ding met veren voor het toneel werd bewerkt door
Jacob Derwig en Erik Whien, die ook aanschoven bij het gesprek.
Na de zomer ging het programma verder onder de naam Guiding Voices, met een grotere nadruk op
non-fictie. Op het laatste nippertje moest de december-editie met Louise Fresco, georganiseerd in
samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet, helaas weer zonder publiek plaatsvinden.
Meer dan in andere jaren leunde het programma op nationale auteurs, omdat uitgevers boeken
uitstelden en auteurs sowieso minder reisden. Dat heeft zijn weerslag gehad op het aantal gemaakte
programma’s en op het beoogde internationale karakter ervan.
Programma en bezoekersaantallen
Boek & Meester / Guiding Voices
#35, 12 jan
#36, 28 apr
#37, 30 mei
#38, 5 juli
#01, 11 okt
#02, 22 nov
#03, 6 dec
Totaal

Elif Shafak
Simone Atangana Bekono
Max Porter
Beatrijs Smulders
Eflie Tromp
Li An Phoa
Louise Fresco

Online
Live
Totaal
verkocht gasten gratis verkocht gasten
160
10
170
82
82
615
10
24
649
77
77
7
24
31
46
11
57
89
10
99
946
37
24
147
11
1165
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Prestatieraster en kengetallen

Voornemens jaarplan 2021
Aantal
presentaties
Rotterdam Late Night
Boek & Meester
Totaal

Aantal bezoeken
(alle in Rotterdam)

9
8
17

Waarvan
betalend

1.260
1.340
2.600

1.100
1.200
2.300

Aantal
bezoeken
905
995
1900

Waarvan
betalend
542
933
1.475

Waarvan in
schoolverband

Realisaties 2021
Aantal edities
Rotterdam Late Night
B&M / Guiding Voices1
Totaal

9
6
15

Waarvan in
Schoolverband

In overleg met de gemeente Rotterdam zijn twee edities van Guiding Voices minder gerealiseerd dan
vooraf gepland. De ambities van het aantal bezoeken was gebaseerd op de cultuurplanambitie van
gemiddeld 140 per programma. Met name dankzij de Boek & Meester editie met Max Porter werd een
gemiddeld bezoekersaantal van ruim 125 gerealiseerd.
De naar verhouding grote discrepantie tussen betalende en niet-betalende bezoekers is goeddeels toe
te schrijven aan de Rotterdam Late Night editie met Vanja Kaludjercic, die gratis werd aangeboden om
aan te sluiten bij het talks-programma van het International Film Festival Rotterdam.

Herkomst publiek
In de loop van 2021 nam Rotown Magic de kaartverkoop van Rotterdam Late Night over van Worm.
Voor de toekomst betekent dit een structureler inzicht in de herkomst van het eigen publiek. Voor
Guiding Voices is de kaartverkoop al in eigen handen, maar tickets voor de editie met Max Porter
werden door Theater Rotterdam, zodat uiteindelijk van slechts een vijfde van het publiek de
postcodegegevens aan Rotterdam Festivals kon worden aangeboden ter analyse. In de cijfers is de
kaartverkoop van Rotterdam Late Night dominant, wat zich uit in een sterk accent op Rotterdams
publiek dan in voorgaande jaren.

Beschikbare data
Extrapolatie naar totaal

Rotterdam
239
1351

Regio
23
130

1

Nederland
74
419

Buitenland

Totaal
336
1900

De editie met Elif Shafak betrof een uitgesteld programma uit 2020 en is daarom niet meegeteld in de prestaties
over 2021

6

4

Beleidsthema’s

De coronatijden waren niet het meest gunstig voor het ontwikkelen van de beleidsthema’s, de “3 i’s”,
die immers alle gaan over het leggen van verbanden, dat wil zeggen het zoeken van connecties buiten
de eigen kring. Toch heeft Rotown Magic op alle punten actie kunnen ondernemen.
Inclusiviteit
De inclusieve Rotterdamse samenleving is al vele jaren prominent aanwezig in de programma’s van
Rotown Magic. De wijziging van de formule van Guiding Voices is er expliciet op gericht dit aspect
verder te versterken, door meer nadruk te leggen op inhoudelijke thematiek.
Het bestuur is inmiddels een getrouwe afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. In de
uitvoerende organisatie is de transformatie gaande. Inmiddels zijn twee redacteuren met een
biculturele achtergrond aangetrokken. Ook aan de verbreding van de minicolleges en bands wordt
gewerkt.
Innovatie
Rotown Magic heeft al langer de ambitie om een nieuwe programmaformule te ontwikkelen met
publieke gesprekken die, enigszins in het verlengde van de Ode bij Rotterdam Late Night, het woord
geven aan ‘gewone’ Rotterdammers. De lockdown en het verwachte leeglopen van het daardoor
ontstane stuwmeer aan programmering maakt de timing echter ongunstig om deze formule op korte
termijn te lanceren.
Interconnectiviteit
Rotown Magic stelt zich op als actief lid van het directeurenoverleg (DO) en was een van de aanjagers
van de fair-pay-lobby in de aanloop naar de huidige cultuurplanperiode. Ook leverde het de voorzitter
van de commissie voor de werving van een nieuwe voorzitter voor het DO.
Daarnaast is in 2021 werk gemaakt van het aanboren van nieuwe samenwerkingslocaties buiten de
cultuursector, met name met het oog op nieuwe locaties voor Guiding Voices. Daaronder zijn het
Wijkpaleis, een bewonersinitiatief in Middelland en de Kunst & Vliegfabriek in Carnisse.
Fair Pay
Als een van de drijvende krachten achter de fair pay inzet van het Rotterdamse DO is Rotown Magic
uiteraard gehouden de code zelf ook toe te passen. Alle medewerkers krijgen een uurtarief van veertig
euro. Voor de directieleden is dit 50 euro.
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Bedrijfsvoering en marketing

In 2021 voerde Rotown Magic de centralisatie door die in het jaar ervoor was ingezet met de
aanstelling van een zakelijk leider. Dat was onderdeel van een transformatie van een paraplustichting
met diverse onafhankelijke programma’s met een gezamenlijke visie, naar een organisatie waarin een
geformuleerde visie ten grondslag ligt aan de programma’s.
Als consequentie hiervan is de scheidslijn tussen de programma’s weggehaald: ze worden voortaan
vanuit één redactie gemaakt en sluiten ook inhoudelijk nauwer op elkaar aan. In de loop van het jaar
werd ook een splitsing aangebracht tussen artistieke leiding en hoofdredactie. Voorheen waren
hoofdredacteuren ook verantwoordelijk voor de artistieke ontwikkeling van hun programma. Dit
laatste is voortaan belegd bij een artistiek leider. Dat maakt de weg vrij om voor (nieuwe) programma’s
hoofdredacteuren aan te zoeken die wel eindverantwoordelijk zijn voor afzonderlijke edities van de
programma’s, maar niet voor de artistieke koers op de langere termijn. In de meer centrale organisatie
is ook de marketing in één hand gelegd. De samenvoeging van bestanden zorgt voor een eenduidige
benadering van het publiek en mogelijkheden voor cross-marketing.
Het team bestaat uit: Ernest van der Kwast (artistieke leiding), Christian Jongeneel (zakelijke leiding),
Gari Koolen (marketing), Daphne Bakker, Anne van Summeren, Thijs Barendse en Michelle Hicks
(redactie).
Huisstijl
Het al in 2020 ingezette traject voor de vernieuwing van de huisstijl werd in 2021 afgerond. Nadat
eerder uit stakeholderanalyses en diverse interne discussies een gewenste uitstraling en een nieuwe
naam, International Story Station Rotterdam, was vastgesteld, begon in 2021 de implementatie in
samenwerking met communicatiebureau Vuurrood.
Dit resulteerde in nieuwe logo’s, een website en samenvoeging van de verschillende social media
accounts en nieuwsbrieven. Ook trok Rotown Magic de kaartverkoop sterker naar zich toe, om een
beter inzicht te verkrijgen in het publiek. De nieuwe uitstraling werd in september 2021 gepresenteerd.
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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 met ingang van 1 januari 2022 bij Rotown Magic een parttime functie van twee dagen
in de week, verdeeld over een zakelijk en artistiek leider. 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
Guiding Voices, 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 Guiding Voices 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 Guiding Voices 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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Jaarrekening

Financieel maakte Rotown Magic een gunstig jaar mee, omdat de besparingen hoger lagen dan de
achterblijvende inkomsten. Tegelijkertijd werd geïnvesteerd in de toekomst, met name in de bouw van
een nieuwe website.

Verlies- en winstrekening
Jaarplan 2021

Realisatie 2021

14.000

5.661

8.000

5.000

10.000

5.000

106.000
15.000

105.600
0

153.000

121.2
121.261

20.000

18.000

2.000

2.732

3.000

3.816

A Eigen Inkomsten (subtotaal)
A.1 Publieksinkomsten
* Recette
A.3 Overige inkomsten
* Samenwerkingsprojecten
A.5 Overige bijdragen
* Fondsen
B. Subsidies (subtotaal)
B.3 Gemeente Rotterdam
B.5 Overige subsidies
Som der baten
C. Beheerslasten (subtotaal)
C.1 Beheerslasten personeel
* Directie
* Boekhouder, accountant
C.2 Beheerslasten materieel
* Algemene kantoorkosten
* Afschrijvingskosten

2.288

D. Activiteitenlasten (subtotaal)
D.1 Activiteitenlasten personeel

61.000

42.988

D.2 Activiteitenlasten materieel

67.000

40.505

153.000

110.329

Som der lasten
Bijzondere bate: vrijval bestemmingsreserve

2.000

Saldo

0
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12.932

Toelichting op de verlies- en winstrekening
Het eerste wat aan de verlies- en winstrekening over 2021 opvalt, zijn de sterk achtergebleven
publieksinkomsten. Toen het jaarplan werd opgesteld, heerste corona-optimisme: de besmettingen
daalden en er was een vaccin op komt. Het liep anders. Tegelijkertijd ontstond grote druk op fondsen.
Rotown Magic kreeg bijvoorbeeld altijd een subsidie van het Nederlands Letterenfonds, maar dit werd
zo overvraagd dat de stichting buiten de boot viel (voor 2022 is weer wel een bijdrage toegezegd). Al
met al viel twintig procent van de inkomsten weg.
Aan de uitgavenzijde werd voorzichtigheid betracht, zodra duidelijk werd dat zowel publieks- als
fondseninkomsten zouden tegenvallen. Dit uit zich met name in sterk lagere materiële
activiteitenlasten. Daarbij speelt mee dat de kosten van een online programma lager zijn dan van een
live-programma dat ook online wordt aangeboden.
Ook de personele activiteitenlasten zijn aanzienlijk lager dan begroot, omdat de aangepaste edities
van Rotterdam Late Night minder redactie-inzet vergden en er twee programma’s minder werden
gemaakt dan beoogd. In 2020 werd personeel doorbetaald voor niet gerealiseerde programma’s, maar
toen was sprake van vaste teams per programma, zodat duidelijk was wie inkomsten derfde bij
afgelasting. In de nieuwe opzet was dat niet langer mogelijk.

Balans
Per 31-12-2020
Activa

Per 31-12-2021
45.042

65.516

Vaste activa
Materiële vaste activa

866
866

8.587
8.587

Vlottende activa
Vorderingen
* Debiteuren
* Belastingen
* Subsidies/fondsen
* Overlopende posten
Liquide middelen

44.176

56.938

35.937

7.213
5.000
187
44.538

Passiva

45.052

65.516

Eigen vermogen
* Algemene reserve
* Bestemmingsreserve infrastructuur
* Bestemmingsreserve innovatie

35.616
20.616
15.000

46.548
20.548
13.000
13.000

9.426
5.183
169
4.075

18.968
7.893
8.000
3.075

45.052

65.516

587
7.652

Kortlopende schulden
* Crediteuren
* Overlopende posten
* Nog verwachte kosten
Balanstotaal
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Toelichting op de balans
Aan de activazijde van de balans is de investering in de website zichtbaar. Deze wordt in vijf jaar
afgeschreven. Er is een vordering vanwege de omzetbelasting en een toegezegd fonds moet nog
uitbetalen. De liquide middelen zijn toegenomen.
Dit laatste keert aan de passivazijde terug in het eigen vermogen, waaraan het resultaat over 2021 is
toegevoegd in de vorm van een bestemmingsreserve innovatie, zoals besproken in het hoofdstuk
‘beleidsthema’s’.
Bij de overlopende posten is een subsidie zichtbaar die in 2021 werd verworven, maar waar pas in
2022 activiteiten tegenover staan. De crediteuren en nog te verwachten kosten zijn beheersbaar.

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.
Deze stonden vanwege de coronacrisis in 2021 opnieuw onder zware druk. Deze oorzaak maakte
echter ook dat er minder uitgaven zouden zijn, zodat er geen reden was voor ingrijpen.
Het interne controleprotocol voor financiële transacties is vastgelegd in het directiestatuut. Dit is in
2021 niet veranderd.
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