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INLEIDING
2017 was een bijzonder spannend jaar voor Afslag Eindhoven. Ondanks positieve beoordelingen door zowel FPK als Provincie Brabant, bleef lange tijd onzeker of we konden rekenen op structurele
steun. Dat heeft natuurlijk effect op de planning en de gerealiseerde
projecten in 2017. Toch kijken we ook terug op een productief en
betekenisvol jaar. We ontwikkelden twee nieuwe voorstellingen,
welke allebei in 2018 een vervolg krijgen.

ONZEKERE TIJDEN IN 2017
In augustus 2016 werd een aanvraag van Afslag Eindhoven bij het
FPK positief beoordeeld, maar niet gehonoreerd omdat er te weinig
geld was. Van de Provincie Noord-Brabant kregen we vervolgens ook
geen financiële steun, omdat de provinciale subsidies gekoppeld zijn
aan een landelijke honorering. De Gemeente Eindhoven oordeelde
onafhankelijk en direct positief: zij steunen Afslag Eindhoven. Maar
die bijdrage is niet genoeg voor het voortbestaan van ons gezelschap.
In december 2016 stemde de Tweede Kamer in met extra geld voor
onder meer Afslag Eindhoven alleen voor het jaar 2017. De Brabantse gelden waren toen al verdeeld en Afslag Eindhoven leek buiten
de boot te vallen. In januari was het daarom onzeker of de geplande
speekreeks op Oerol (in juni) wel kon doorgaan. De Provincie sprong,
na veel overleg, bij om deze reeks mogelijk te maken.
Voor de lange termijn bleef de onzekerheid. Uiteindelijk hebben de
Provinciale Staten in mei besloten extra middelen vrij te maken om
Afslag Eindhoven voor de periode 2017-2020 steunen. In november
2017 kwam ook goed nieuws uit Den Haag: Het FPK-budget werd
opgehoogd, waardoor we ook in 2018-2020 kunnen rekenen op landelijke steun.
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GEPLAND EN GEREALISEERD
In de plannen voor 2017 schreven we over een aantal voorstellingen die
eerder zijn ontwikkeld en over twee nieuwe voorstellingen. Er zijn voorstellingsreeksen verschoven en plannen aangepast. Dit wordt hieronder
per project beschreven.

GROOT WILD

Allereerst schreven we dat we de van de voorstelling Groot Wild een
reeks in Twente zouden spelen. Die voorstellingen hebben echter plaatsgevonden in september 2016, maar dat was nog niet bekend op het
moment van schrijven. Met deze voorstellingen is Groot Wild afgerond.
De voorstelling zal niet worden hernomen.

WE STOKEN NIET VOOR DE MUSSEN

Gepland stonden ook uitvoeringen van de reeds ontwikkelde voorstelling
We stoken niet voor de mussen. Het plan was deze aan te bieden aan
zomerfestivals. Maar in de tijd dat festivals bezig waren met de programmering verkeerden wij in grote onzekerheid rondom ons voortbestaan.
Mede daarom hebben we ervoor gekozen de energie te richten op Onder
het Melkwoud op Oerol en op een nieuw te ontwikkelen project in het
najaar van 2017.

ONDER HET MELKWOUD

Op een magische plek tussen duin en bos, met volle maan en met volle
tribunes, speelden we in juni de voorstelling Onder het Melkwoud als onderdeel van theaterfestival Oerol. Deze reeks op Terschelling was zoals gepland. De reeks in Eindhoven, zoals die stond in onze plannen, was vanwege
de onzekere situatie uitgesteld naar 2018. Onder het Melkwoud speelt
eerst op Karavaan Festival (juni 2018, 4 keer) en vervolgens in samenwerking met Parktheater Eindhoven in Eindhoven (aug/sep 2018, 12 keer).

POLLY & BRUCE

Soms levert een maakproces verrassende pareltjes op. Dat gebeurde ook
bij Onder het Melkwoud. Muzikant Woody Veneman en actrice Sanne
Samina Hanssen hadden een duidelijke muzikaal-artistieke klik.
Dit hebben we ingezet in de voorstelling door hen enkele nummers samen te laten zingen. Daarnaast heeft het ook geresulteerd in een nieuw
muzikaal duo: Polly & Bruce. Polly is gebaseerd op een van de karakters
uit Onder het Melkwoud.
Polly & Bruce lieten voor het eerst van zich horen in de talkshows op
Oerol, ter promotie van de voorstelling Onder het Melkwoud. Vanwege
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ONDER HET MELKWOUD - INHOUDELIJK VERSLAG
Yvonne van Beukering (concept en regie)

De eerste speelreeks was op theaterfestival Oerol. We speelden 9 keer voor een tribune van
300 man. De voorstelling is drukbezocht en goed ontvangen door pers en publiek. Ook het
festival zelf was blij met de voorstelling die paste in de signatuur die ze gewend zijn van Afslag Eindhoven.
De repetities verliepen vlot ondanks dat er in de beginfase veel zieken waren. De montageweek op Terschelling was strak georganiseerd en de locatie pakte theatraal goed uit. Het in
Eindhoven ingestudeerde parcours viel op zijn plek op de locatie ‘Molkersbakplak’ mede door
de tot de verbeelding sprekende vormgeving van Elian Smits. We hebben wat tegenwerking
gehad van het weer. Dit hebben we weten te ondervangen door binnen te repeteren. Het
team was goed op elkaar ingespeeld. De neuzen stonden dezelfde kant op en de kwaliteiten
van het artistieke en productioneel team kwamen goed uit de verf. Van grote toegevoegde
waarde was Pauline Roelants. Zij werkte de dansante stukken van de voorstelling uit. Haar
idioom past fraai bij dat van mij. We zullen de samenwerking dan ook de komende periode voortzetten.
‘Met ‘Onder het Melkwoud’ dat ze in
financiële onzekerheid begonnen te

Het artistiek team heeft optimaal gebruik kunnen
repeteren, maakt Afslag Eindhoven
maken van het landschap. Het publiek zag een dorpsduidelijk dat ze hun geld dubbel en dwars
gemeenschap vol turbulente verlangens en wensen.
verdienen.’ - Omroep Brabant
De toeschouwer kon overal meeluisteren en meekijken
achter de voordeuren en was zo getuige van de begeertes en frustraties van de bewoners. Over het algemeen kon het publiek de situaties goed
volgen. Sommige mensen haakten echter af op de hoeveelheid personages en tekstfragmen-

ten en vielen terug op de beelden en de muziek. Elian Smits gaat, om dit te ondervangen, een
plattegrond van het dorp maken die het publiek vooraf kan bestuderen.
Mike van Galen heeft ervoor gezorgd dat het geluid zowel de weidsheid als de intimiteit van
de situatie liet uitkomen en Vincent Romijn heeft een effectief en krachtig lichtplan ontworpen. Molkenbaksplak is een afgelegen vlakte met ruig gras, een boerenhek en een duin op
de achtergrond waar personages kunnen opduiken als ze ronddwalen. Het landschap voegde
een decor toe waarin de koortsige gedachten van de personages, hun isolement en hun driften goed samenkwamen.
Persoonlijk vond ik het een feest om de voorstelling te mogen maken. De kracht ligt in het
mededogen dat Dylan Thomas heeft voor de kwetsbare mens in een vaak onwrikbare wereld,
en dat is in essentie iets dat me interesseert. De acteurs speelden allen meerdere rollen, nu
eens dichtbij, dan weer ver weg, soms hoog op een
paal, soms samen zorgend voor een dreigend klan‘Een hoogtepunt, zo niet hét hoogtepunt
klandschap. Het vormgeven van de gelaagdheid in
van Oerol. Zelden kwam de prachtige
de voorstelling was voor mij een uitdaging: poëtisch,
vertaling die Hugo Claus maakte van
maar ook met personages van vlees en bloed, veel
Dylan Thomas’, oorspronkelijk als hoorspel
geschreven Under Milk Wood, zo tot zijn
gevoelens, veel tekst, liedjes, dans en een dynamisch
recht.’ – Dagblad van het Noorden
landschap. Complex om te maken. Maar door deze
constructie werd Onder het Melkwoud geen vertelling
maar een visuele, muzikale en emotionele ervaring.
Een vruchtbare oefening om mijn persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Ik neem deze ervaring dan ook zeker mee in de volgende producties.
Het fijne huis op Terschelling waar wij 3 weken verbleven, onze kok Mayke Muller, het productieteam, de gedisciplineerde acteursgroep, de fijne sfeer in huis, het goede weer en de fijne
reacties van het publiek werkten mee aan een prettige en vruchtbare periode op Terschelling.
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de enthousiaste reacties planden we in overleg met de programmeurs
een verrassingsoptreden tijdens Oerol. Polly & Bruce spelen nummers uit
en geïnspireerd op de voorstelling.
In tegenstelling tot de grote, bewerkelijke voorstellingen bleek Polly &
Bruce een flexibele en mooie manier om ons publiek te bereiken en mee
te nemen in een verhaal, een andere wereld die zoveel op de echte lijkt.
Tijdens Hallo Cultuur!, de culturele opening van het seizoen in Eindhoven,
programmeerde Parktheater Eindhoven Polly & Bruce twee keer in de zaal
van Pand P. Tijdens de Dutch Design Week (DDW) gaf het duo twee shows
op het terrein van Sectie C.

OOK EEN DOLFIJN KUN JE PRIMA BAKKEN

De plannen beschrijven het project Waterlanders waarvan eind 2017 een
eerste performance zou worden gespeeld, als vooronderzoek van een grote voorstelling in 2018. De onzekere situatie in het voorjaar van 2018 gaf
geen ruimte voor de start van een meerjarig project.
Mede daarom hebben we gekozen rond dezelfde thematiek een andere
voorstelling gemaakt als vervanging van het Waterlanders-project: Ook
een dolfijn kun je prima bakken. Ook deze voorstelling gaat over klimaatverandering, schrikbeelden van de toekomst, en hoe wij mensen hier
(niet) mee om gaan.
Vanwege deze toekomstgerichte thematiek hebben we ervoor gekozen de
voorstelling primair te richten op jongeren en scholen. Dat was bovendien
een manier om een nieuwe groep bezoekers aan te spreken en te bereiken en zo de diversiteit van ons publiek te vergroten. Eind 2018 zal Ook
een dolfijn kun je prima bakken een nieuwe reeks schoolvoorstellingen
spelen.
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OOK EEN DOLFIJN KUN JE PRIMA BAKKEN - INHOUDELIJK VERSLAG
Gerrie Fiers (concept en regie)

De voorstelling speelde in november en december 2017 in het Veemgebouw in Eindhoven.
Achteraf bezien zijn we tevreden met het resultaat. Het is een voorstelling geworden die goed
aansluit bij de doelgroep, waarin een mooi evenwicht zit tussen beeld, locatie, spel en beweging en waarin een actueel maatschappelijk thema centraal staat zonder moraliserend te
worden.
De inhoudelijke opbouw van de voorstelling van concreet naar steeds abstracter, van tekstueler naar meer beeldend en van een kleine ruimte naar een grotere ruimte werkte goed.
Hierdoor ontstond er ondanks het fragmentarische karakter een stuwing en verdwaalden de
personages langzaam een andere wereld in.
Het maakproces kende een andere opbouw dan dat we gewend zijn bij Afslag Eindhoven. Er
was zorgvuldig een professioneel artistiek team samengesteld, dat gezamenlijk een stevige
professionele context vormde voor de onervaren spelers. De jonge leeftijd van de spelers
maakte dat de repetities na school en in het weekend plaatsvonden, waardoor het gehele
repetitieproces langer duurde. De deadlines lagen
anders, de flexibiliteit van de spelers lag anders. Voor
‘Alleen het eindbeeld al maakt de toch al
het team was het wennen aan de nieuwe dynamiek
grappige voorstelling nog eens extra de
die dat opleverde.
moeite waard.’ - Omroep Brabant
Het belang van de locatie en het beeld (het werken
met water, het omvallen van de achterwand) voor het
spel leverde ook op dat er goed gepland en afgestemd diende te worden. Dit zorgde ervoor
dat extra overleg, planning en flexibiliteit noodzakelijk was. Door de open communicatie tussen het team lukte dit goed.
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Het overleggen, het uitproberen en het zoeken in de mogelijkheden met decor en techniek gebeurde buiten de repetities om. Hierdoor was het mogelijk om binnen de repetities zo gericht
mogelijk te werken. Dit was nodig omdat er grote stappen diende te worden gezet. Naast het
‘gewone’ repeteren moest er namelijk ook veel aandacht worden besteed aan de spelcoaching. De combinatie van regisseur van een professioneel product en tegelijkertijd spelcoach
zijn van amateurs was niet altijd gemakkelijk. Een goede aanvulling daarin was Ruby Kieft,
deze student was verantwoordelijk voor de educatie, maar was ook bij het proces betrokken
als regieassistent. We ontdekten dat het vooral belangrijk was dat zij zich bezighield met de
meer pedagogische kant. Zij vormde een brug tussen de regisseur en de spelers.
De speelperiode kende 19 voorstellingen. Nog nooit had een van de spelers zoveel voorstellingen achter elkaar gespeeld. Vooraf hebben we dit daarom goed moeten kaderen: Er is een
acteurs komen praten met hen over wat er speltechnisch nodig is, er is een understudy ingewerkt enz. Tijdens de speelperiode hebben de spelers het heel goed gedaan. We merkten wel
dat het voor hen moeilijk is om eigenhandig de voorstelling op niveau te houden. Hiervoor
hadden ze de gehele periode begeleiding nodig.
Ondanks de moeilijkheden die het werken met jonge spelers opleverde was het enorme
aanwinst voor de inhoud van de voorstelling. Het gaat over jongeren en hoe zij al dan niet
om moeten gaan met de onzekere wereld die ze geërfd hebben. Het feit dat de voorstelling
daadwerkelijk door hen gespeeld werd leverde voor de volwassenen een confronterend beeld
op en voor de jongeren een herkenning.
In de reacties van het publiek was er dan ook een tweedeling voelbaar. Het fragmentarische
karakter van de voorstelling en de taal die de personages spraken vielen goed bij de jongere
generaties. De volwassenen konden wat moeilijker mee met het begin van de voorstelling,
maar waren geraakt door het einde, wat op een veel abstracter niveau communiceerde.
Al met al is de conclusie dat het een echte jongerenvoorstelling geworden is. Er zijn in totaal
12 schoolvoorstellingen gespeeld. Voor veel scholen is er ook een educatieprogramma op
maat gemaakt. Hier was men ook enthousiast over. Er is daarom besloten om een extra reeks
schoolvoorstellingen te spelen in november 2018. Dan bieden we het wel aan met voorgesprek. Voor leerlingen die nooit naar theater gaan werkt het goed om een inleiding te geven
zodat ze beter hun verwachtingen kunnen richten.

‘‘Humor en hoop aan het einde der tijden’
Eindhovens Dagblad

DOELEN
Afslag Eindhoven maakt krachtig en poëtisch theater dat met twee voeten
in de wereld staat. We laten ons publiek opnieuw kijken naar de wereld
om hen heen en hun eigen plek daarin. We bieden aan een gezamenlijke
ervaring, een startpunt voor reflectie, dialoog of verbinding.
We geloven in een inclusieve aanpak. We zoeken manieren om groepen te betrekken en te bereiken die misschien minder snel naar theater
zouden gaan. Dat doen we onder meer door het spelen op locatie, het
samenwerken met uiteenlopende groepen en organisaties, het combineren van disciplines en het bieden van aanvullend programma. Ook met de
activiteiten in 2017 hebben we hierop ingezet.

ONDER HET MELKWOUD

Met de voorstelling Onder het Melkwoud willen we een tegenwicht brengen in de huidige tijd: een warmbloedig verhaal dat verbindt. Het schetst
herkenbare, primaire oerversies van ons gedrag. Maar we zien deze
ongefilterd door de realiteit of al te wereldse patronen, als een droom
vol instincten en eeuwige getijden. Het publiek wordt meegenomen in
deze roes. Het stuk laat de kwetsbaarheid van ons mensen zien, zonder
opsmuk, zonder oordeel. De mens, zoals elk van ons is.
De voorstelling, oorspronkelijk een hoorspel, combineert theater met literatuur, dans en muziek op een prachtig natuurlijke locatie. Tijdens Oerol
was er een van de dagen een nagesprek, om de reflectie te bevorderen.
Daarnaast voorzagen we de toiletdeuren van het festivalhart van Oerol
met krijtborden waarop bezoekers hun geheimen konden achterlaten. Zo
legden we een link tussen de voorstelling waarin we meekijken met dat
wat je niet aan anderen vertelt, en het eigen leven. Van deze krijtborden
werd intensief gebruik gemaakt, voor een variatie aan verhalen en levenslessen.

NIEUWE CONNECTIES

Afslag Eindhoven brengt graag verschillende mensen samen, ook binnen
de culturele wereld. Onder het Melkwoud is in dat opzicht erg vruchtbaar
gebleken. Naast het reeds beschreven muzikale duo Polly & Bruce, zijn er
nog meer samenwerkingen uit voortgekomen. Zo werken de spelers Sanne Samina Hanssen en Martijn Crins momenteel aan een act, in samenwerking met Limburg Festival. En actrice Julia Dolores van der Pas heeft
Woody Veneman gevraagd als muzikant haar performance met Imme
Steinmann.
Met de shows van Polly & Bruce waren we op cruciale culturele momenten in Eindhoven op artistieke wijze aanwezig. Dat geldt voor seizoenope10

ning Hallo Cultuur! Tijdens de DDW speelden we op Sectie C, het terrein
waar meer dan honderd creatieve bedrijven gevestigd zijn, en waar ook
Afslag Eindhoven kantoor houdt. Zo’n show versterkt de verbinding met
de omgeving waar we in werken. Bovendien werkten de optredens als
een promotie voor de speelreeks in 2018. De muzikale act werkt drempelverlagend op nieuwe publiekgroepen. Wie door de muziek geraakt is, is
eerder geneigd naar de voorstelling te komen.

OOK EEN DOLFIJN KUN JE PRIMA BAKKEN

Met Ook een dolfijn kun je prima bakken kozen we voor een maatschappelijk urgent thema (klimaatverandering), een heel andere toon en
andere doelgroepen. Met de voorstelling, maar ook door voorgesprekken,
workshops en een uitgebreide lesbrief hebben we bezoekende scholieren
verder laten nadenken over klimaatverandering, verschillende generaties
en hun eigen rol.
Ook een dolfijn kun je prima bakken werd gespeeld door jongeren, en ook
in de productie, regie, publiciteit en educatie kregen zij een rol. Ze hadden
zo de mogelijkheid om binnen een professionele organisatie te groeien en
te werken aan hun ontwikkeling.

DIVERS PUBLIEK

De voorstellingenreeks op Oerol was al vroeg in de voorverkoop uitverkocht. Het publiek van Oerol is geïnteresseerd in locatietheater en vaak
wat ouder. Op de tribunes van Onder het Melkwoud was overigens ook
opvallend veel jonger publiek te vinden. Het aantal bezoekers overtrof
onze verwachtingen. Er was veel vraag naar extra kaarten, onder meer bij
de kassa’s van Oerol. Maar de voorstellingen waren uitverkocht.
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Polly & Bruce waren steeds onderdeel van een festival. Bij Hallo Cultuur
bezochten cultureel geïnteresseerden uit Eindhoven de show, het publiek
tijdens de Dutch Design Week waren voornamelijk liefhebbers van design.
Ook kwamen veel ontwerpers zelf een kijkje nemen.
Met Ook een dolfijn kun je prima richtten we ons op een specifiek jonger
publiek. De verkoop van schoolvoorstellingen liep boven verwachting
goed. We zijn op een bepaald moment gestopt met de verkoop omdat het
aantal speelbeurten te groot zou worden voor de jonge amateurs om te
overzien. De verkoop van kaarten aan het publiek viel voor deze voorstelling juist tegen. We zetten in op een gemengd publiek van jong en oud.
Dat is gelukt, zo zagen we verschillende reguliere oudere bezoekers van
Afslag Eindhoven dit keer mét hun kinderen komen. Maar de algemene
verkoop bleef achter. Wellicht dat dat kwam doordat de voorstelling vooral gezien werd - en ook werkte - als een jongerenvoorstelling.

STAKEHOLDERS
Andere belangrijke stakeholders van
de organisatie in 2017 waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Fonds Podiumkunsten
Provincie Noord-Brabant
Stichting Cultuur Eindhoven
Oerol
Staatsbosbeheer
Parktheater Eindhoven
Pand P
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
NAPK
Kunst in Brabant
Cultuurstation
Sint Trudo
Sint Joriscollege Eindhoven
Pop Ei
Soul Kitchen
Janivo
Dynamo jeugdwerk
Sectie C

FINANCIEN & ORGANISATIE
RISICOANALYSE

Als nieuwkomer in de meerjarige regeling van het Fonds Podiumkunsten
zijn de uitdagingen groot. Het is zaak spreiding en afzet te verhogen, zonder onze artistieke signatuur te verliezen. We houden rekening met een
oplopend aantal speelbeurten en eigen inkomsten over de jaren 20172020, waarbij we in de eerste jaren onder de begroting zitten, en in de
laatste twee jaren van de periode erboven. Dit is een risico, het liefst willen we op elk moment boven de gemaakte prestatieafspraken presteren,
maar gezien de onzekerheid waarin we nog tot eind 2017 verkeerden, is
dat helaas niet mogelijk gebleken.
Om de risico’s van onder-prestatie te mitigeren zijn we actief op zoek naar
co-productie-partners die niet alleen helpen de financiële en prestatie-risico’s te ondervangen, maar die tevens een versterking zijn voor onze
artistieke lijn.
Artistiek gezien werken we met twee artistiek leiders, die om en om voorstellingen maken. Dit brengt risico’s met zich mee voor de artistieke eenduidigheid, en voor een duidelijke lijn richting ons publiek. Mede daarom
hebben we besloten om vanaf 2018 anders te gaan werken. Yvonne van
Beukering zal de grote voorstellingen gaan regisseren. Gerrie Fiers zal
rondom deze voorstellingen zorgen voor contextualisering en impact, en
hierin de artistieke lijn en signatuur van Afslag Eindhoven bewaken. De
artistieke leiding zal meer bij haar komen te liggen.

FINANCIËLE SITUATIE

Afslag Eindhoven begon de periode 2017-2020 met een achterstand. Er
was namelijk op 1 januari 2017 een klein negatief vermogen. Dit is inmiddels omgebogen naar een positief eigen vermogen. Ook zijn de activa op
de balans opgeschoond. Dit was nodig omdat de activa vooral bestonden
uit decor onderdelen voor de voorstelling Groot Wild, die niet meer gespeeld gaat worden.
Liquiditeit en solvabiliteit waren prima op 31 december 2017. Er waren
meer dan € 16.000 liquide middelen, en er volgt nog een BTW-teruggaaf
begin 2018 van meer dan € 15.000. Dit dekt ruimschoots de langlopende
schuld van € 30.000.
In onze financiële planning willen we overigens het eigen vermogen verder verhogen richting 10% van onze totale omzet in de komende 4 jaar.
Dit betekent dat er aan het einde van de subsidieperiode gestreefd wordt
naar een eigen vermogen van ongeveer € 40.000. Dit zal de liquiditeit en
solvabiliteit van de organisatie verder verhogen.
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SPREIDING, PRESTATIES EN EIQ

In 2017 hebben we veel van onze plannen (nog) niet kunnen realiseren,
omdat er grote onduidelijkheid bestond tot halverwege het jaar over
de financiering van 2017, en er pas eind 2017 duidelijkheid was over de
verdere toekomst (2018-2020). Dit hield in dat we lange tijd in de wacht
hebben gestaan, en toen eenmaal duidelijk was, dat we door konden
gaan, we niet alle voorgenomen plannen meer in 2017 konden realiseren.
Zo is de speelreeks Onder het Melkwoud in Eindhoven doorgeschoven
naar 2018 (aansluitend aan de festivalreeks) en hebben we het Waterlandersproject aangepast zodat het binnen 2017 kon worden afgerond.
Afslag Eindhoven is in 2017 nieuw in de meerjarige regeling van het FPK.
Dit betekent dat er opgeschaald moet worden in spreiding en aantal
speelbeurten, en dus dat de contacten door het land verder uitgebouwd
zullen moeten worden. Dit is vertraagd door de late besluitvorming. We
hadden in onze plannen al rekening gehouden met een gestaag opbouwen van speelbeurten en eigen inkomsten, dus de prestaties zullen een
opgaande lijn laten zien. We verwachten nog steeds op de ingeschatte
gemiddelden uit te gaan komen.
Dit betekent ook dat er opgeschaald moet worden in eigen inkomsten.
Ons publiek geld verdubbelde in 2017 bijna ten opzichte van de jaren
daarvoor, dus ook de eigen inkomsten zouden moeten verdubbelen. Dit
laatste is niet realistisch om te bereiken in één jaar, zeker niet als de organisatie in een wachtstand staat. De EIQ voor 2017 komt dan ook lager uit
dan de geplande 20%. Ook hier verwachten we dat dit in de jaren 20182020 ingelopen zal worden.

ORGANISATIE

Afslag Eindhoven is organisatorisch ingericht in overeenstemming met de
Code Cultural Governance volgens het bestuur-directiemodel.
De directie bestaat uit Yvonne van Beukering (artistiek leider), Gerrie Fiers
(artistiek leider) en Joep Smeets (zakelijk leider). Het bestuur bestaat uit
Wildrik Burema (voorzitter), Ton Driessen (penningmeester), Raymundo
Pereira (secretaris), Esmeralda Huizen (bestuurslid) en Mary Fiers (bestuurslid). De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een bestuursreglement en in een directiestatuur. Deze zijn in 2017 beoordeeld en zullen in de loop van 2018 worden
herzien.
Afslag Eindhoven heeft twee mensen in loondienst (de artistieke leiding).
Zij worden conform CAO Theater en Dans betaald. Daarnaast werkt Afslag
Eindhoven met ZZP’ers. Hierin wordt eveneens de CAO gevolgd. Iedereen
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wordt boven de minimale dagvergoeding betaald. Voor een ZZP’er wordt
allereerst de inschaling in de CAO bepaald op basis van functie, leeftijd en
ervaring. Het dagtarief wordt dan bepaald door het bruto maandloon te
delen door 21,7 en hier een ZZP-opslag van 40% te zetten. Afslag Eindhoven voldoet volledig aan de WNT.

DIVERSITEIT

Afslag Eindhoven past de principes van de Code Culturele Diversiteit toe.
De organisatie bevat een afspiegeling van de (regionale) maatschappij,
zowel op de as man-vrouw, als op de as autochtoon-allochtoon. Dit geldt
voor de organisatie zelf (bestuur, directie en personeel) en ook voor de
ingehuurde uitvoerende en ondersteunend personeel. 12,5% van bestuur
en directie heeft een niet-westerse achtergrond. Ter vergelijking: voor
heel Nederland is dit 12,3%. Daarnaast is 50% van bestuur en directie
vrouw.
In ons publiekbereik vatten we diversiteit in de brede zin op. Ook sociaal-maatschappelijk status, leeftijd, en ook stad-platteland zijn voor ons
belangrijke assen van diversiteit. We zijn vertegenwoordigers over de
volle breedte van de genoemde assen terug in ons publiek, maar het is
nog niet helemaal de afspiegeling van de samenleving zoals we dat graag
zouden zien. In de komende jaren werken we daar aan middels programmering en publiekswerking.
De drempels van de reguliere theaters worden toch vooral geslecht door
een relatief grijs, blank en rijk publiek. Door op locatie te spelen brengen
we theater dichterbij, ook voor een ander publiek. We zijn blij te merken
dat het Afslag Eindhoven lukt door de onderwerpkeuze, betrokkenheid
met maatschappelijk partners, en gericht randprogramma veel mensen
naar onze voorstellingen te trekken, die normaal gesproken niet naar
theater zouden gaan.
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Eindhoven, 29 maart 2017
Namens het bestuur van Afslag Eindhoven,

Ton Driessen
Penningmeester
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Esmeralda Huizen
Bestuurslid

MODEL I EN IIP - BALANS EN EXPLOITATIEREKENING

De balans en exploitatierekening zijn online ingediend.

TOELICHTING OP BALANS

De balans per 31 december 2017 is zeer overzichtelijk. Toch verdienen
een aantal posten verdere uitsplitsing.
De vorderingen zijn opgebouwd uit:
• BTW Teruggave 4e kwartaal (€ 15.953)
• Debiteuren (€ 1.771)
• Nog te ontvangen subsidie (€ 5.000 van het PBCF en € 4.000 van de
gemeente Eindhoven)
• De rest van de vorderingen bestaan uit borg voor de gehuurde kantoorruimte en nog te factureren omzet (voor een workshop in december)
De kortlopende schulden zijn opgebouwd uit:
• Crediteuren (€ 3.141) 2
• Loonheffing december (€ 942)
• Vakantiegeld reservering (€ 2.001)
• Nog te ontvangen facturen (€ 7.667). Dit zijn verplichtingen aangegaan voor het project Dolfijn waarvoor nog geen factuur is ontvangen.

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING

De exploitatierekening spreekt redelijk voor zich, maar vooral de lasten
zijn op nogal hoog niveau weergegeven. Daarom is het zinnig met name
de lasten uit te splitsen in een aantal categorieën. Hoe de lasten in de
exploitatierekening zijn samengesteld, is te zien op de volgende pagina.
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MODEL IIIP - GEAGGREGEERD OVERZICHT PRESTATIEVERANTWOORDING
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MODEL IVP – SPEELLIJST AFSLAG EINDHOVEN

TOELICHTING PRESTATIEVERANTWOORDING EN SPEELLIJST

In 2017 hebben we een deel van onze plannen niet kunnen realiseren,
omdat er grote onduidelijkheid bestond tot halverwege het jaar over de
financiering van 2017, en er pas eind 2017 duidelijkheid was over de verdere toekomst (2018-2020). Dit hield in dat we lange tijd in de wacht hebben gestaan, en toen eenmaal duidelijk was dat we door konden gaan, we
niet alle voorgenomen plannen meer in 2017 konden realiseren. Zo is de
speelreeks Onder het Melkwoud in Eindhoven doorgeschoven naar 2018
(aansluitend aan de festivalreeks), en hebben we het Waterlandersproject
aangepast zodat het binnen 2017 kon worden afgerond.
Over de kleine ‘voorstelling’ Polly & Bruce is in augustus contact geweest
met de secretaris Theater van het Fonds. Aangegeven is door het Fonds
dat deze als reguliere speelbeurt zou kunnen tellen als de uitvoering voldoende lengte zou hebben (minimaal 30 minuten) en voldoende aansloot
bij de voorstelling Onder het Melkwoud waar Polly & Bruce een muzikale
en theatrale opbrengst van is. Op Hallo Cultuur is gekozen voor 3 optredens van 20 minuten, zodat zo veel mensen als mogelijk de ervaring
konden meemaken. Tijdens de DDW is op twee zondagen een langere set
gespeeld van ongeveer drie kwartier. Tijdens Oerol hebben Polly & Bruce
ook 3 keer opgetreden op verschillende plekken op het eiland. Deze drie
keer zien we als overige activiteit.
Afslag Eindhoven is in 2017 nieuw in de meerjarige regeling van het FPK.
Dit betekent dat er opgeschaald moet worden in spreiding en aantal
speelbeurten, en dus dat de contacten door het land verder uitgebouwd
zouden moeten worden. Dit is vertraagd door de late besluitvorming.
Daarnaast was het altijd al het plan om dit op te bouwen en de prestaties zullen dus een opgaande lijn vertonen in de subsidieperiode, en nog
steeds naar verwachting op de ingeschatte gemiddelden uit gaan komen.
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MODEL V SUBSIDIABELE EN GEREALISEERDE PRESTATIES
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