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Inleiding
2020 is een uitzonderlijk jaar geweest waarin de coronapandemie zwaar op alle activiteiten heeft gedrukt. Net als
de horeca, reisbranche, bioscopen, musea en concertzalen
stond de hele theatersector ineens stil. Voor stichting ROSE
stond 2020 echter ook in het teken van een fantastische stap
en een zeer welkome erkenning van ons werk: de toekenning
van Fonds Podiumkunsten en Gemeente Amsterdam voor
meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024. Het is voor
ons dan ook een jaar van uitersten geweest.
2020 was altijd al ingezet als een jaar van voorbereidingen voor de
toekomst en minder van nieuwe projecten. Na het finaliseren en indienen
van de meerjarenplannen werkten we aan het klaarmaken van de organisatie voor de groei en de verantwoordelijkheden die zouden volgen op een
toekenning. Dit betekende ook het afronden of naar een andere stichting
overdragen van alle activiteiten die geen betrekking hebben op theater.
Over deze ontwikkelingen is te lezen in ‘1. Organisatie’.
Op het gebied van theaterproductie stond stichting ROSE in 2020 met
opzet op een laag pitje. De tournee van SSST! (2+), die in 2019 begon, is
voortgezet in 2020. Tevens werkten we aan de voorbereidingen voor de
voorstelling DE BRIEVEN VAN MIA (9+, 2021), talentontwikkelingstra ject
#nieuwestukken en de tra jecten van twee Nieuwe Makers. Buiten het
theater heeft stichting ROSE in 2020 verschillende talentontwikkelingsprojecten gerealiseerd, waaronder alweer de derde editie van het ROSE
kinderverhalentra ject en een Europese variant getiteld Every Story Matters.
Op het gebied van programma’s is de serie Fayage feestelijk afgerond en
de literaire talkshow Neverending Stories uitgevoerd. Tot slot hebben we
Samya Hafsaouis young-adult-boek 36 vragen (en heel veel koffie) gefaciliteerd. Over al deze activiteiten is te lezen in ‘2. Activiteitenverslag’.
Een overzicht van het bereik is te lezen in ‘3. Prestaties’. In ‘4.
Communicatie’ is te lezen over de beslissingen die stichting ROSE heeft
genomen op communicatiegebied en over de groei van de sociale mediakanalen. Tot slot reflecteren we in ‘5. Jaarcijfers’ beknopt op de financiële
ontwikkelingen en de jaarrekening van 2020.
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1. Organisatie
ALGEMEEN
De missie van stichting ROSE is om middels verhalen in het theaterlandschap de wereld te veranderen en recht te doen aan de veelheid van
achtergronden die de Nederlandse samenleving vormt. In alle projecten
van stichting ROSE is culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid en
nemen vrouwen een centrale rol in, zowel op het podium als achter de
schermen.
Stichting ROSE werkt, samen met ROSE stories bv en stichting Story
Academy onder de overkoepelende merknaam ROSE stories. Alle
entiteiten onder deze merknaam hebben hetzelfde doel: zorgen dat alle
Nederlanders, of ze nu hier geboren, hier getogen of hier aangenomen zijn,
herkenning vinden in kunst en cultuur. Dit is niet alleen belangrijk voor een
positief en gezond zelfbeeld, maar ook voor een meer inclusieve en beter
functionerende maatschappij.

BESTUUR
Stichting ROSE heeft een klassiek directie-bestuursmodel, waarbij de
directie verantwoording aflegt aan het bestuur. Dit model staat toe dat de
directie zich kan richten op het inrichten en stroomlijnen van de organisatie en het bestuur op haar toezichthoudende rol, namelijk het bewaken
van de navolging door de directie van het beleid en de codes. De directie
functioneert autonoom, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
valt onder de ‘supervisie’ van het bestuur.
Het onbezoldigde bestuur van stichting ROSE bestaat in 2020 uit:
• voorzitter Yasmina Chahbar (directeur en mede-eigenaar Zenza Home)
• secretaris Fouzia Mahdaoui (senior juridisch bestuursadviseur
Gemeente Amsterdam en ambtelijk secretaris stichting ArbeidsmarktWerkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de publieke omroepen)
• penningmeester Nienke Hagenbeek (directeur financiën en bedrijfsvoering bij WOMEN Inc, vanaf juni 2021 algemeen directeur Stichting Het
Potentieel Pakken)
• algemeen bestuurslid Lynne van Gessel (General Manager L’Oréal Active
Cosmetics)
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SSST! - Foto: Bart Grietens

DIRECTIE
De directie van stichting ROSE bestaat in 2020 uit artistiek directeur
Nasim Miradi (1 fte) en zakelijk leider Saskia Selen (0,6 fte). Eind 2020 is
een vacature uitgegaan voor een nieuwe zakelijk leider (0,8-1 fte). Meer
hierover is te lezen bij het kopje ‘Organisatieontwikkeling - zakelijk leiding’.

PERSONEELSBELEID
Vanaf 1 januari 2020 is stichting ROSE een werkgever, met vijf werknemers
in dienst voor in totaal 4,1 fte. Hiermee investeren we in de werknemers
en de toekomst van de organisatie. Het kernteam is in 2020 bovendien
uitgebreid, waardoor we weer enkele professionaliseringsstappen hebben
kunnen zetten. Zo hebben we met het aanstellen van een parttime
social-media-medewerker de online branding en aanwezigheid van
stichting ROSE met name op Instagram kunnen versterken, met een flinke
groei in volgers tot gevolg. Een deel van de medewerkers verrichtte (ook)
werkzaamheden voor ROSE stories bv en stichting Story Academy, dit deel
van de lonen is doorbelast aan de betreffende entiteiten.
Dit jaar is er gewerkt aan HR-structuren waaronder een personeelshandboek, protocollen en een contract- en salarisadministratie. Belangrijk
om te vermelden is dat er in het nieuwe HR-beleid altijd in lijn wordt
gehandeld met de Fair Practice Code, zoveel mogelijk overeenkomstig de
cao Toneel en Dans. In lijn hiermee zal stichting ROSE vanaf 1 januari 2021
aangesloten zijn bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Verder zijn we dit jaar
veel bezig geweest met het uitdenken van de organisatiestructuur voor de
toekomst. Omdat de stichting vanaf 2021 een groei gaat doormaken, wordt
dat jaar het kernteam uitgebreid om de groeiende werklast te kunnen
dragen.
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ORGANISATIEONTWIKKELING
Opbouw ROSE stories
Stichting ROSE is onderdeel van de merknaam ROSE stories. Tot eind 2019
opereerden achter deze merknaam twee entiteiten met ieder eigen activiteiten: ROSE stories bv (opgericht in 2014) was een uitgeverij en producent
audiovisuele media en stichting ROSE (opgericht in 2017) werkte in de
podiumkunsten en voerde talentontwikkelings- en maatschappelijke
projecten uit.
Met de groei van de organisatie groeide ook de behoefte van zowel
fondsen als de interne organisatie aan een sterkere scheiding tussen
de verschillende activiteiten van ROSE stories. Het was de wens deze
activiteiten verder op te splitsen met ieder een eigen exploitatie en
financiële administratie en bovendien een eigen, fulltime zakelijk leider
(zie ook de kop ‘Zakelijk leiding’). Daarom werd er eind 2019 een tweede
stichting opgericht: stichting Story Academy, die zich vanuit Den Haag
(en vanaf 2021 met meerjarige subsidie van Gemeente Den Haag) richt op
talentontwikkeling ten behoeve van de culturele sector en het uitgeven van
kinderboeken. De talentontwikkelings-initiatieven die toegespitst zijn op
theater blijven bij stichting ROSE. Alle andere, zowel bestaande als toekomstige talentontwikkelingstra jecten (zoals het ROSE kinderverhalentra ject) worden ondergebracht bij deze nieuwe stichting Story Academy.
Zodoende zijn er in dit jaarverslag en in de jaarcijfers projecten te zien
die geen betrekking op theater hebben, maar in 2020 afgerond zijn dan
wel per 1 januari 2021 overgedragen worden aan stichting Story Academy.
Vanzelfsprekend met instemming van alle financiers en betrokkenen. Het
gaat dan om de volgende activiteiten:
• Publicatie 36 vragen (en heel veel koffie) van Samya Hafsaoui (afgerond
in 2020)
• Programma Fayage (afgerond in 2020)
• ROSE Kinderverhalentra ject 3 (afgerond in 2020 - toekomstige edities
ondergebracht bij stichting Story Academy)
• Literaire talkshow Neverending stories (afgerond in 2020 - toekomstige
edities ondergebracht bij stichting Story Academy)
• Every story matters (per 1 januari 2021 overgedragen aan stichting Story
Academy)
Met deze overdracht kan stichting ROSE zich vanaf 1 januari 2021 volledig
gaan toeleggen op theater en voldoen aan de verplichtingen behorende bij
meerjarige subsidies.
Administratieve organisatie
In 2019 was een boekhouder op kantoor aangetrokken, om te kunnen
voldoen aan de (veranderde) behoeften van de organisatie. 2020 is
het eerste boekjaar dat volledig in de nieuwe opzet is geadministreerd.
Gaandeweg is de administratie verder ingericht om de administratieve
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organisatie klaar te maken voor de verplichtingen van Fonds
Podiumkunsten en Gemeente Amsterdam vanaf 2021.
Zakelijk leiding
Saskia Selen is in 2020 zakelijk leider voor het overkoepelende merk ROSE
stories en de daarbij behorende entiteiten stichting ROSE, stichting Story
Academy en ROSE stories bv. In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat
iedere entiteit een eigen zakelijk leider nodig heeft. Zo is er bij stichting
ROSE behoefte aan een fulltime zakelijk leider. Immers, in combinatie met
(parttime werkende) Saskia had Nasim nog veel zakelijke taken, maar
met het oog op de groei in subsidieperiode 2021-2024, heeft Nasim al
haar uren nodig voor haar verantwoordelijkheden als artistiek directeur.
Vanwege deze behoeften is de opdracht aan Saskia tot een einde
gekomen per 1 januari 2021. Eind 2020 zijn we dan ook begonnen met het
werven van een zakelijk leider voor stichting ROSE voor 0,8-1,0 fte.
Codes
Als onderdeel van de voorbereidingen op 2021-2024 is er in 2020 gereflecteerd op onze toepassing van de Governance Code Cultuur, Fair Practice
Code en Code Diversiteit en Inclusie en een stappenplan opgesteld
voor het verder implementeren van deze richtlijnen in onze dagelijkse
werkpraktijk.

SAMENWERKINGEN
ROSE is een relatief kleine producent voor de ambities die voor de
komende jaren uiteen zijn gezet. Om deze plannen waar te maken, is
ongeveer één van de gemiddeld drie voorstellingen per jaar een coproductie met andere producenten. Immers, door de kosten te delen, kunnen
we ze makkelijker dragen en daardoor meer en grotere producties produceren. Tegelijkertijd stellen coproducties beide partners in staat te leren
van elkaars expertise, een grotere impact te hebben en het totale bereik te
vergroten.
Eind 2019 en begin 2020 zijn er dan ook veel nieuwe samenwerkingen
gesmeed bij het finaliseren van de meerjarenplannen. Met samenwerkingen
met Amsterdamse partners versterken we onze positie in de stad. Naast
het verstevigen van bestaande samenwerkingen met bijvoorbeeld Theater
Bellevue, vonden we nieuwe samenwerkingen voor de toekomst met
George & Eran Producties, Bijlmer Parktheater en Via Rudolphi. Buiten
Amsterdam vonden we ook veel nieuwe partners, waarmee we inzetten
op een zo groot mogelijke spreiding in Nederland. Nieuwe coproducenten
die we in 2020 vonden voor de toekomst zijn de Nederlandse Reisopera
(Enschede), Theater Sonnevanck (Enschede), Maas theater en dans
(Rotterdam) en Toneelgroep Oostpool (Arnhem).
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FONDSENWE RVING
Wat fondsenwerving betreft was 2020 een mijlpaal: stichting ROSE
kreeg meerjarige subsidie toegekend van Fonds Podiumkunsten en
Gemeente Amsterdam. Het is een prestatie om bij Fonds Podiumkunsten de
meerjarige subsidiëring ‘binnen te komen’ in categorie II.
Op het gebied van incidentele fondsbijdragen heeft stichting ROSE in
2020 ook succes geboekt. De eerder genoemde nieuwe samenwerkingen
en de nieuwe thema’s in onze projecten boden aanknopingspunten voor
het aanschrijven van nieuwe fondsen. Zo heeft onze productie DE BRIEVEN
VAN MIA (2022) een gevlucht meisje in de hoofdrol dat probeert uit te
zoeken wat er gebeurd is met de Joodse Mia in de Tweede Wereldoorlog.
Hiervoor vonden we voor het eerst steun bij Nationaal Comité 4 en 5 mei,
het vfonds en het Draagvlakactiviteitenfonds (DAF) van Vluchtelingenwerk
Nederland. Voor de productie WRAK (2022) van de Rotterdamse maker
Fadua El Akchaouis vond stichting ROSE voor het eerst steun bij een aantal
Rotterdamse fondsen, waaronder Gemeente Rotterdam, Stichting Droom
en Daad, Stichting Bevordering van Volkskracht en Stichting Verzameling
van Wijngaarden-Boot.
Reeds bestaande fondsrelaties zijn in 2020 verder versterkt. Zo mocht
stichting ROSE wederom als partner bijdragen aan het talentontwikkelingsproject #nieuwestukken van Fonds Podiumkunsten en het Nederlands
Letterenfonds. Ook konden we opnieuw op steun rekenen van onder andere
VSBfonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.
Vanwege de pandemie is er in 2020 veel contact geweest met de fondsen.
Alle projecten zijn immers geraakt door de maatregelen en het is steeds
een zoektocht hoe we ze toch kunnen laten slagen. Dit vraagt niet alleen
veel van de medewerkers, betrokken zzp’ers en de stichting als productiehuis, maar ook van de fondsen. Gelukkig kunnen zij vaak meebewegen met
de veranderende plannen en tegenvallende prestaties.
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2. Activiteitenverslag
REFLECTIE OP IMPACT CORONA
Impact op lopende projecten
Omdat 2020 was ingezet als een jaar van organisatieontwikkeling en
voorbereidingen, en er relatief weinig producties en publieke bijeenkomsten waren, viel de impact van het virus op stichting ROSE naar
verhouding mee. Door de corona-maatregelen zijn de bezoekcijfers
(veel) lager dan verwacht. Voor sommige van onze projecten, zoals de
Neverending stories talkshow, konden er digitale alternatieven worden
gevonden. De productie MOEDERZIEL, die Studio Figur in het kader van
Nieuwe Makers met ons maakte, kreeg juist door corona een geheel nieuwe
vorm van live cinema, die per stream te bekijken is. Door de gesloten
theaters zijn er 16 speelbeurten komen te vervallen van onze productie
SSST! (2+), waarvan er 8 al eerder verplaatst waren. Deze verplaatsingen
en annuleringen kostten vanzelfsprekend veel tijd en energie. Er is voor alle
geraakte projecten extra contact geweest met de fondsen om de gewijzigde plannen af te stemmen en eventuele dilemma’s voor te leggen. Meer
over de financiële impact van de pandemie is te lezen bij de toelichting op
de jaarcijfers.
Impact toekomstige projecten
We zijn naar aanleiding van de pandemie en de maatregelen scherp
gaan kijken naar de planning voor 2021. Zo hebben we besloten om
familievoorstelling DE BRIEVEN VAN MIA (9+), die gepland stond voor mei
2021, ‘gewoon’ te gaan maken. Er leek een grote kans dat deze door kon
gaan, omdat er destijds nog een jeugdprotocol gold waarbij kinderen geen
afstand hoefden te houden. Met dezelfde gedachte in het achterhoofd
besloten we ook onze peutervoorstelling SSST! te verlengen tot in 2021,
omdat er nog veel vraag naar was vanuit theaters. Oorspronkelijk stond
tevens grote-zaalvoorstelling MESKINA gepland voor het na jaar van 2021.
Met het oog op corona hebben we besloten dat het risico te groot is en
deze voorstelling verplaatst naar 2023. In plaats daarvan is de kleine
solovoorstelling GRANM’MA van Wensley Piqué in coproductie met Bijlmer
Parktheater naar voren gehaald. Dit is besloten in de veronderstelling
dat een solovoorstelling meer kans had om doorgang te vinden dan een
productie met een grote cast. Bovendien is het financiële risico kleiner.
Hierna volgt een kort verslag per activiteit.
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PRODUCTIES

SSST!
TOURNEE

• 1.128 bezoeken
in 2020
• 17 gespeelde
speelbeurten
• 16 niet-gespeelde
speelbeurten

SSST! (2+) is een tekstloze peutervoorstelling in coproductie met het
Utrechtse gezelschap Studio Figur. De tournee van SSST! begon in
september 2019 en zou in 2020 nog eens 28 speelbeurten spelen. De
tournee liep erg goed: de zalen zaten vol, bezoekers waren enthousiast, er
was grote belangstelling vanuit theaters en als kers op de taart werd SSST!
voor NTF Jong 2020 door drie verschillende theaters als ‘de keuze van’
geselecteerd: Meervaart, Plein Theater en Bijlmer Parktheater.
Helaas begon in maart 2020 de eerste lockdown en zijn derhalve de
laatste achttien speelbeurten geannuleerd. Op dat moment waren we
vanwege de grote belangstelling vanuit theaters al een reprise-tournee
aan het voorbereiden. Daarom is het gelukt om 10 van de 18 geannuleerde
speelbeurten te verplaatsen naar de nieuwe speelperiode van de reprise,
namelijk van augustus 2020 tot en met juni 2021. Op dat moment leek het
realistisch dat theaters tegen die tijd open zouden zijn met anderhalve
meter afstand. Met de fondsen stemden we af dat deze reprise aan het
oorspronkelijke project ‘geplakt’ zou worden. Voor de extra kosten die de
reprise met zich mee zou brengen sprong Fonds Podiumkunsten bij met
een projectsubsidie.
In de zomer was de situatie optimistisch, maar zoals inmiddels bekend
leefde het virus in het na jaar dusdanig ernstig op dat de theaters opnieuw
gesloten werden. Zo werd SSST! ook in de reprise hard geraakt. Slechts
vier speelbeurten in augustus en september hebben doorgang kunnen
vinden. Hierbij was bovendien te merken dat mensen erg terughoudend
waren om weer naar het theater te gaan: waar de voorstelling in de eerste
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tournee nog een bezettingsgraad van gemiddeld 90,6% haalde, was dit bij
de reprise-speelbeurten in augustus en september slechts 51%.
De voorstelling zou in september 2020 op een kleine tournee in China
gaan. Al vanaf de eerste try-out was Silkroad International Arts Festival
enthousiast over de voorstelling en troffen we in samenwerking met
impresariaat Vanaf2 voorbereidingen voor een reis naar China. Tevens
werd er gekeken naar mogelijkheden om in Philadelphia te spelen. Door
corona konden deze plannen helaas niet doorgaan. Het moest de eerste
internationale tournee worden voor een productie van stichting ROSE.
Met ‘local outreach’, onze methode voor het werven van nieuwe publieken,
zijn er bij de vier voorstellingen die nog zijn gespeeld voor de tweede
lockdown in totaal ongeveer 15 gezinnen met een kleine portemonnee naar
de peutervoorstelling komen kijken.

CREDITS
concept | Pluck Venema en Noufri Bachdim
regie | Noufri Bachdim
spel | Wensley Piqué en Pluck Venema
vormgeving | Yannick Verweij en Pepe Heijenberg
poppen | Pluck Venema
muziek | Cengiz Arslanpay en Sebastiaan Bax
artistieke begeleiding | René Geerlings
techniek | Marco Steenks
productie | Vera Vlot
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●
PRODUCTIES

DE BRIEVEN VAN MIA
IN ONTWIKKELING

In 2020 is stichting ROSE in coproductie met George & Eran Producties
begonnen met de ontwikkeling van de muzikale familievoorstelling DE
BRIEVEN VAN MIA, gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek (2017) van
Astrid Sy. In 2020 schreef George Tobal het scenario en middels audities
werden de volgende acteurs gecast: Liza Macedo dos Santos, Peter van
Heeringen, David Lucieer, Britte Lagcher, Milan Sekeris en Gonca Karasu.
Tevens is er een groot digitaal lespakket ontwikkeld door schrijfster Astrid
Sy en Femke van Elk-de Koning. Hiervoor zijn onder andere diverse video’s
opgenomen.
Tot slot zijn er in 2020 voor DE BRIEVEN VAN MIA veel fondsen geworven.
Het wordt een grote productie met een bijpassend budget. Hiervoor
vonden we steun van Nationaal Comité 4 & 5 mei, vfonds, Fonds
Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Amsterdam,
Fonds 21, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting De Versterking,
NORMA fonds, Lira Fonds, Draagvlakactiviteitenfonds (DAF) van
Vluchtelingenwerk en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

CREDITS
tekst | George Elias Tobal
regie | Eran Ben-Michaël
spel | Liza Macedo dos Santos, David Lucieer, Peter van
Heeringen, Britte Lagcher, Milan Sekeris, Gonca Karasu
scenografie & videobeeld | Yaron Abulafia
kostuums | Dymph Boss
coproductie | George & Eran Producties en ROSE stories
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PUBLICATIE

36 VRAGEN (EN HEEL VEEL KOFFIE)
In 2019 kwam Samya Hafsaoui bij ROSE stories met het idee voor een
young-adult-boek getiteld 36 vragen (en heel veel koffie). Ze had genoeg
van het hardnekkige en veel voorkomende stereotype narratief dat vaak
voorkomt in Amerikaanse en West-Europese verhalen waarin meisjes
met een hoofddoek voorkomen: deze personages voelen zich steevast
onderdrukt door hun cultuur en geloof, verbreken de band met hun familie,
worden verliefd op een witte niet-islamitische jongen en doen dan hun
hoofddoek af. Hoogste tijd voor een verhaal met positieve representatie
van bi-culturele jongeren (en islamitische jongeren met hoofddoek in het
bijzonder), met extra aandacht voor seksuele opvoeding en liefde.

• Meer dan
20.500 reads op
Wattpad

Samya’s idee en doel sloten naadloos aan bij de doelstellingen van ROSE
en bovendien bij die van Fonds ZOZ. Zo ontstond een samenwerking
waaruit met een projectbijdrage van het fonds in 2020 de digitale
publicatie 36 vragen (en heel veel koffie) is voortgekomen. Het is een
fijn geschreven boek geworden, waarin het hoofdpersonage gelukkig en
onafhankelijk is, maar net als alle andere meisjes van haar leeftijd tegen
dingen aanloopt die komen kijken bij het volwassen worden. Het verhaal
is gepubliceerd op Wattpad. Op dit online platform is de doelgroep veelal
te vinden en daarnaast werd het verhaal hiermee gratis toegankelijk voor
iedereen. Een bijkomend voordeel is dat lezers direct op het boek kunnen
reageren. Deze reacties bevestigden de verwachting dat dit verhaal
ontzettend welkom is.
‘Je bent amazing! Zo’n inspiratie. Making content that matters’ – Ruijnluong
‘Wat een verfrissend verhaal om te lezen! Simpelweg prachtig geschreven, je
hebt echt talent. Het zette me echt aan het denken.’ – alxpacino
Aangezien Samya door het coronavirus niet langs scholen kon gaan en
ook het online aanbieden van lessen op scholen in de praktijk niet mogelijk
bleek, is het geplande educatietra ject verschoven naar andere kanalen. Op
haar eigen Instagram- en TikTok-kanalen plaatst Samya educatieve video’s
over met name hoe moslima’s worden weergegeven in films en series. Deze
video’s krijgen duizenden views. Sinds de publicatie van het boek is de
aandacht voor de problematiek die Samya aankaart enorm gegroeid.
In 2021 werkt Samya aan een Engelse vertaling van de tekst om een
nog groter publiek te bereiken. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot
een papieren publicatie uitgezocht door stichting Story Academy (daar
stichting ROSE zich vanaf 2021 uitsluitend op podiumkunsten richt).
Inmiddels heeft NL Film de filmrechten gekocht om in samenwerking met
Wattpad Studios een Engelstalige film te produceren. Hoe welkom, maar
ook hoe nodig een film als deze is, bleek wel uit het bereik van Samya’s
aankondiging op Tiktok. De video kreeg (tot nog toe) 183.600 views,
114.700 likes en meer dan 8.000 comments.
●
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TALENTONTWIKKELING

NIEUWE MAKERS
In 2020 begonnen twee makers (teams) onder de vleugels van stichting
ROSE aan een tweejarig ontwikkeltra ject gesteund binnen de regeling
Nieuwe Makers van Fonds Podiumkunsten: maker en acteur Fadua El
Akchaoui en het jonge figurengezelschap Studio Figur, bestaande uit
regisseur Noufri Bachdim en poppenmaker en -speler Pluck Venema. In
beide tra jecten worden er twee producties gemaakt en gepresenteerd aan
het publiek, echter de ontwikkeling van de makers staat centraal. Hieronder
een beknopte beschrijving van deze makers, hun ontwikkeldoelen en de in
2020 gemaakte stappen.

FADUA EL AKCHAOUI
ROSE en Fadua leerden elkaar kennen bij de productie MELK & DADELS
waarin Fadua een van de hoofdrollen speelde. Daarna stapten we samen
het #nieuwestukken-tra ject in van Fonds Podiumkunsten. Hier werkte
Fadua onder begeleiding van schrijver Rik van den Bos aan haar eerste
theatertekst. Omdat er zo’n goede klik is en ROSE ervan overtuigd is dat
Fadua’s stem luid en duidelijk gehoord verdient te worden in de podiumkunsten, zijn we vervolgens samen een Nieuwe Makers-tra ject in gestapt.
Fadua is autodidact en ontwikkelde haar makerschap naast haar
werk als docent. In 2020 heeft ze deze baan mede dankzij het Nieuwe
Makers-tra ject achter zich gelaten en is ze zich fulltime gaan richten
op haar makerschap. Hiertoe heeft ze werksessies gehad met makers
Sadettin Kırmızıyüz en George Tobal, om te leren van hun werkpraktijk
en maakproces. Dit was voorbereidend op haar eerste productie in
het tra ject: WRAK, gebaseerd op de tekst die Fadua schreef tijdens

Jaarverslag 2020 • stichting ROSE 

13

Moederziel – Foto: Lester Kamstra

#nieuwestukken. Voor de voorstelling hebben we extra fondsen geworven
om het Nieuwe Makers-budget aan te vullen. De productie verloopt goed:
programmeurs zijn enthousiast en op het moment van schrijven kunnen we
ook alvast vermelden dat de voorstelling in 2021 uitgezonden zal worden
door de publieke omroep, in het kader van speciale programmering om
theater op tv te vertonen in tijden van gesloten theaters.
Vanwege de corona-maatregelen is Fadua’s Nieuwe Makers-tra ject
verlengd van twee naar drie jaar. Voor 2021 en 2022 staan onder andere
nog de tournee en televisieuitzending van WRAK en een cursus en/of
schrijfretraite in het buitenland.

STUDIO FIGUR
Utrechts figurentheatergezelschap Studio Figur bestaat uit regisseur
Noufri Bachdim en vormgever Pluck Venema. Eerder maakte stichting
ROSE in coproductie met hen de peutervoorstelling SSST!. Naar aanleiding
hiervan besloten we samen een Nieuwe Makers-tra ject in te stappen.
Studio Figur onderzoekt hierin onder andere hoe zij hun maakproces
optimaal vorm kunnen geven. Omdat ze tekstloos theater maken en er
niet van tevoren een script is, komen alle artistieke elementen pas op de
vloer samen. Ze onderzoeken hoe dit efficiënt kan gebeuren. Tevens willen
ze het technologische onderdeel van hun artistieke signatuur versterken.
Daarom hebben ze in de zomer van 2020 het Technology Lab van Feikes
Huis gedaan. Andere cursussen die gepland stonden in het buitenland,
op het gebied van poppenbouw en -spel, hebben door corona helaas
geen doorgang kunnen vinden. Verder is stichting ROSE in dit tra ject
voornamelijk ondersteunend in de weg naar zelfstandigheid. Zo hebben
we geholpen met het vinden van een geschikte zakelijk leider voor hun
stichting en het opzetten van fondsenwerving.
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MOEDERZIEL
De eerste productie van Studio Figur in het Nieuwe Makers-tra ject was
MOEDERZIEL. Oorspronkelijk stond een andere voorstelling op de planning
maar het uitbreken van het coronavirus en de gevolgen voor zowel de zorg
als de theatersector, inspireerden de makers tot het maken van iets heel
anders: een livestream met poppen die je meeneemt op een zoektocht
naar troost zonder aanraking. De voorstelling is het best te omschrijven als
live-cinema: het is een film met poppen, miniatuurwerelden en een acteur,
die live gespeeld en gemonteerd wordt op locatie in Het Huis Utrecht. De
trailer van de voorstelling geeft een goed beeld. Bij elke stream konden ook
enkele mensen in de studio aanwezig zijn om te zien hoe het er achter de
schermen aan toegaat. Studio Figur heeft voor de productie zelf aanvullende fondsen geworven.

Moederziel – Foto: Lester Kamstra

MOEDERZIEL
• 8 speelbeurten
en streams
• 399 streamers
• 52 bezoekers

Voor 2021 staat onder andere nog op de planning: een herneming van
MOEDERZIEL en het maken en presenteren van de tweede productie op
Over het IJ Festival. Tevens zal MOEDERZIEL in 2021 worden uitgezonden
op het themakanaal van NPO2, als onderdeel van de eerder genoemde
programmering van theater op televisie vanwege corona.
“Ik vond het PRACHTIG, met zoveel zorg, aandacht en liefde gemaakt. Ik
vond de inleiding van Noufri en de Q&A ook zoveel toevoegen, het was een
bijzondere ervaring om van zo ver weg te kijken en toch zo’n intieme sfeer
te ervaren, met een ongebruikelijk sterke binding tussen de makers en het
publiek (veel meer nog dan bij de gemiddelde voorstelling waar ik wel
gewoon live in het publiek zit!)”
– een reactie van een streamer
“De voorstelling zinspeelt in de opening expliciet op de eenzaamheid
die deze coronatijd sorteert, de sociale distantie die in combinatie met
heftig, emotioneel werk – in dit geval in een ziekenhuis – extra hard kan
aankomen. Studio Figur plaatst daar een verstild en hoopvol verhaal
tegenover, over hoe je op afstand toch dicht bij elkaar kan zijn.”
– Theaterkrant

CREDITS MOEDERZIEL
spel | Nina-Elisa Euson & Pluck Venema
artistieke leiding, regie | Noufri Bachdim
filmregie | Aidan Vernee
poppenbouw | Pluck Venema
muziek | Sebastiaan Bax
vormgeving | Yannick Verweij
filmtechniek | Lester Kamstra
technische productie | Marco Steenks
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techniek | Allard Vonk
zakelijke leiding | Vera Vlot
publiciteit | WildChild Agency
beeld | Djenné Fila
met dank aan | Het Huis Utrecht, Feikes Huis,
Maloney Amsterdam, Cultuur Innovatiefonds
Provincie Utrecht, Heleen van den Reek,
Noortje Sanders
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Foto: Amy Cooks

TALENTONTWIKKELING

#NIEUWESTUKKEN
• 2 deelnemers
namens
stichting ROSE
• 13 workshops
en persoonlijke
sessies

Sinds 2018 is stichting ROSE een van de partners van het talentontwikkelingstra ject #nieuwestukken van Fonds Podiumkunsten en het Nederlands
Letterenfonds. In dit tra ject nemen productiehuizen Bijlmer Parktheater,
Theater Zuidplein, El Hizjra, Poetry Circle/Nowhere en stichting ROSE
ieder twee nieuwe, biculturele schrijvers onder hun hoede bij het schrijven
van hun eerste theatertekst. In 2020 deden vanuit stichting ROSE de
nieuwe schrijvers Nassira Rahmouni en Nedra Arsenovic-Kenzari mee. In
het Bijlmer Parktheater werden bij de eindpresentatie fragmenten uit de
theaterteksten opgevoerd. Vanuit stichting ROSE gaan we nog een lezing
organiseren in 2021, waarin de volledige teksten van Nassira en Nedra
gespeeld zullen worden. We denken dat het hen zal helpen de tekst een
keer in zijn geheel te horen, gespeeld door de juiste acteurs.
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Links: Nedra Arsenovic-Kenzari, Rechts: Nassira Rahmouni. Foto’s: Amy Cooks

NEDRA ARSENOVIC-KENZARI
Nedra Arsenovic-Kenzari had nog niet eerder professioneel geschreven,
maar liet in (niet gepubliceerde) columns zien dat ze een vlotte pen en
een groot observatievermogen heeft. Dialogen waren nieuw voor haar,
maar ze was direct geïnteresseerd in het schrijven van een toneeltekst. Een
begeleider vonden we in Simon Weeda, die haar goed kon coachen vanuit
de basisbeginselen van het schrijven voor theater. Nedra schreef tijdens
het tra ject de tekst NADIA over een gemengd huwelijk. In het stuk zorgen
onder andere het samenvallen van ramadan en kerst en de besnijdenis van
hun zoon voor vraagstukken en spanningen tussen Nadia en haar man.

NASSIRA RAHMOUNI
Stichting ROSE leerde Nassira Rahmouni kennen als deelnemer van het
ROSE kinderverhalentra ject 2018, waar talenten werden gecoacht door
gerenommeerde schrijvers en illustratoren bij het schrijven of illustreren
van hun eerste kinderboek. Nassira bleek vol ideeën te zitten en in taal
te schrijven die uitstekend aansluit bij de jonge doelgroep. Later deed
Nassira op aanraden van ROSE mee aan een vergelijkbaar tra ject voor
theaterschrijvers bij Theatergroep Kwatta, waarin ze SLOW-MO schreef,
een jeugdvoorstelling van 10 minuten. Hieruit bleek zo veel creativiteit
en Nassira’s dialogen waren zo vlot en scherp, dat we haar vroegen voor
#nieuwestukken. Dit keer ging Nassira aan de slag voor de volwassen
doelgroep. Ze schreef LAYLA, een tragikomische voorstelling rondom een
jong, Marokkaans-Nederlands echtpaar in scheiding. Ze worden verrast
door een interventie, georganiseerd door hun ouders en een ijverige oom
en tante. Er schuilt veel humor in de details en in de personages. Het bleek
dan ook een goede match om haar voor schrijfbegeleiding aan theaterschrijver Don Duyns te koppelen.
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Gekleurde dromen - Illustratie: Kristel Steenbergen

TALENTONTWIKKELING

ROSE KINDERVERHALENTRAJECT III
• 4 deelnemers
waarvan er uiteindelijk
1 afviel vanwege de
corona-pandemie

• 3 verhalen

In het ROSE kinderverhalentra ject worden nieuwe auteurs opgeleid in
het kinderboekenvak. Gerenommeerde jeugdboekenschrijvers coachen
dit startende talent met als doel het medialandschap voor kinderen in de
leeftijdscategorie 4-12 jaar cultureel diverser te maken. Na twee geslaagde
edities in 2017 en 2018, is deze derde editie van het ROSE kinderverhalentra ject met succes afgerond in september 2020. In deze editie stond
deelname voor het eerst uitsluitend open voor auteurs (en niet ook voor
illustratoren). Hier is voor gekozen voor het waarborgen van de creatieve
vrijheid en optimale ontwikkeling van de deelnemers in de eigen discipline,
wat door het team en de coaches als zeer positief ervaren is.
De deelnemers en hun verhalen waren:
• Mo Anouar: Rabia’s zinderende zomer
• Marloes Coenen: Ava en de vijf geheimen van supersensei
• Annebregt Dijkman: De muur en het land van Baba Zamzam
• Nilufër Öder: Gekleurde dromen
De begeleiding bestond uit individuele coaching van gerenommeerde
schrijvers, (digitale) groepsgesprekken en een pitchworkshop. Bij de
slotpresentatie in VondelCS presenteerden alle deelnemers het eindresultaat van hun werk aan een (vanwege corona) klein publiek, dat dit
keer vanwege het literaire karakter van deze editie uitsluitend bestond uit
uitgeverijen. Het ROSE kinderverhalentra ject wordt vanaf 2021 voortgezet
bij stichting Story Academy.
●

Jaarverslag 2020 • stichting ROSE 

18

TALENTONTWIKKELING

EVERY STORY MATTERS
• 6 deelnemers

Every Story Matters is een Europese versie van het ROSE kinderverhalentra ject, in samenwerking met vijf partners: Literatuur Vlaanderen
- penvoerder (België), JAK Slovenian Book Agency (Slovenia), Mediart
International (Kroatië) en Acesso Cultura (Portugal), Bluedar (Duitsland).
Stichting ROSE is verantwoordelijk voor het talentontwikkelingstra ject.
Hierin zijn zes beginnende schrijvers en illustratoren uit de partnerlanden
gekoppeld aan mentoren, ervaren schrijvers en illustrators. Tijdens het
tra ject werken de deelnemers aan hun eigen inclusieve verhaal, dat zij in
een later stadium gaan pitchen bij nationale en internationale uitgevers.
Naast persoonlijke coaching van ervaren schrijvers en illustrators, nemen
de talenten deel aan (online) masterclasses en residenties.
Door de uitbraak van corona waren we genoodzaakt de geplande uitwisselingen en de introductieweek in Bologna te annuleren en vervangen met
digitale sessies. Door het annuleren van de reizen zijn de kosten van Every
Story Matters omlaag gegaan. Daarop heeft Creative Europe tevens haar
bijdrage voor 2020 bijgesteld naar dekking van de werkelijke kosten.
Every Story Matters is in september 2019 van start gegaan en loopt tot
eind 2022. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Creative Europe
en het Nederlands Letterenfonds. Het tra ject is bij ROSE stories van start
gegaan bij stichting ROSE, maar wordt per 1 januari 2021, met goedkeuring
van alle betrokkenen en het fonds, voortgezet door stichting Story
Academy (nog steeds onder de naam ROSE stories).
●
●
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Foto’s: Zouka

PROGRAMMA’S

FAYAGE
• 514 bezoekers
bij slotevent

Met het project Fayage: 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland
vierde stichting ROSE de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en
Marokko, samen met alle (zowel Marokkaans-Nederlandse als niet-Marokkaans-Nederlandse) mensen in Nederland. Het project kende drie fases:
het verzamelen van content (fase 1 - in 2019), het vormen van een alliantie
van makers die aan de slag gaan met deze content (fase 2 - in 2019) en
het delen van de concepten en het verkregen materiaal met gevestigde
makers en betrokken organisaties (fase 3 - in 2020).
Fase 3 vond plaats in de vorm van een eindevenement op 24 februari
in DeLaMar. In de Mary Dresselhuys-zaal, voor een publiek van 514 man
bestaande uit geïnteresseerden, gevestigde makers en organisaties, heeft
stichting ROSE een prachtige interdisciplinaire voorstelling neergezet. Een
prachtige film van Pim Havinga werd muzikaal ondersteund door Ahmed el
Maai van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Fadua el Akchaoui vertelde
over hoe haar ouders berichten op cassettebandjes inspraken, die eigenlijk
boze voicemails waren. Eva Zwaving en Samya Hafsaoui zongen. Deze
kunstenaars lieten zich inspireren door de 30 verhalen en beelden die met
behulp van de acht bijeenkomsten in 2019 zijn verzameld.
Middels alle bijeenkomsten, interviews en de slotvoorstelling hebben we
een breed publiek kunnen informeren, mogelijkheden tot participatie
kunnen creëren, reflectie kunnen stimuleren en zo op een constructieve
wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan over de gedeelde geschiedenis
tussen Marokko en Nederland.
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●

Foto: Melanie Lemahieu

PROGRAMMA’S

NEVERENDING STORIES
• 2 uitverkochte
talkshows
• 130 talkshowbezoekers
• 3 podcasts
• 1.093 podcastbeluisteraars
(tot nu toe)

In de programmareeks Neverending stories neemt stichting ROSE, in
samenwerking met VondelCS en deBuren, ‘s werelds grootste boeken,
schrijvers en thema’s opnieuw onder de loep in enkele talkshows. Van
Assepoester tot Jane Austen: wat maakt een boek een klassieker, hoe
vormt het onze wereld en hoe zit dat in andere culturen? We ontleden
boeken met kenners, liefhebbers en het publiek.
De eerste talkshow, Unfairy Tales, vond reeds in december 2019 plaats,
met gasten Berna Toprak, Astrid Sy en Kim Blackburn. De tweede talkshow
Forever Jane Austen in januari 2020 was ontzettend snel uitverkocht
dankzij de grote hoeveelheid Jane Austen fanclubs in Nederland. Gasten
Samya Hafsaoui en Karin Quint, beide Jane Austen fans, schoven aan
bij presentator Natasja Gibbs. De derde editie was getiteld Waanzinnige
vrouwen en vond plaats in februari 2020. In deze editie doken we in de
vraag waarom vrouwen als Sylvia Plath, Virginia Woolf en Ingrid Jonker
zo fascinerend zijn en waarom ze resoneren bij vrouwen vandaag de dag.
Waarom zijn zij zo belangrijk geweest in de geschiedenis? Er werd deze
avond o.a. een dialoog voorgedragen door Soumaya Ahouaoui en Giovanni
Brand. De presentatie was in handen van journalist Hassnae Bouazza en
Nadia de Vries en Denise de Muynck waren tafelgasten. Het waren zeer
geslaagde avonden met een prettige sfeer.
Toen in maart het coronavirus ook in Nederland uitbrak, stonden er nog
7 liveshows gepland. In eerste instantie werden deze uitgesteld, maar
later werd duidelijk dat het nog lang kon duren voordat ontmoetingen
hervat konden worden. Daarom hebben stichting ROSE en deBuren met
instemming van Stadsdeel Amsterdam West besloten verder te gaan
met podcasts in plaats van liveshows. Met het beschikbare budget voor
de resterende 7 liveshows konden we 8 podcasts maken. De eerste drie
verschenen op naam van ROSE stories op Spotify: Hekserij en Hysterie
(met Nadia de Vries en Mojdeh Feili), Lust & censuur deel 1 (met Kaouthar
Darmoni) en deel 2 (met Mina Etemad en Persis Bekkering). Voor stichting
ROSE is dit project in 2020 afgerond. In 2021 verschijnen er nog vijf
podcasts die worden uitgevoerd door samenwerkingspartner deBuren.
Neverending Stories werd mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel
Amsterdam-West en Literatuur Vlaanderen.
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3. Prestaties
SPEELBEURTEN, BIJEENKOMSTEN EN BEZOEKE RS
Omdat 2020 was ingezet als een jaar van organisatieontwikkeling en
voorbereidingen, en er weinig producties en publieke bijeenkomsten
waren, hebben we zoals verwacht relatief weinig mensen bereikt. De
bezoekersaantallen van SSST! (2+) vielen bovendien lager uit door de
corona-maatregelen: door het annuleren van speelbeurten, maar ook
doordat bezoekers ook weinig naar het theater gingen in de maanden dat
theaterbezoek was toegestaan met 1,5 meter afstand.

PRODUCTIES

AANTAL GESPEELD

NIET GESPEELD

BEZOEKERS

SSST! (2+)

17

16

1.128

Nieuwe makers: MOEDERZIEL

8

-

399

25

16

1.527

Totaal producties
PUBLICATIE

READS OP WATTPAD

36 vragen (en heel veel koffie)
TALENTONTWIKKELING

20.500 +
AANTAL DEELNEMERS

Nieuwe makers

2

#nieuwestukken

2

Every Story Matters

6

ROSE Kinderverhalentra ject III

3

Totaal talentontwikkeling
PROGRAMMA

13
AANTAL BIJEENKOMSTEN

AANTAL PODCASTS

BEZOEKERS/LUISTERAARS

Fayage

1

-

514

Neverending stories

2

3

1.093

Totaal programma’s

3

3

1.508
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REGIONALE SPREIDING
In 2020 lag het zwaartepunt van de activiteiten van stichting ROSE in
Amsterdam. Zo vond de eindpresentatie van Fayage plaats in Theater
DeLaMar en de talkshows van Neverending stories in VondelCS in
Amsterdam.
Ook voor de tournee van SSST! (2+) lag het zwaartepunt in 2020 in
Amsterdam. De productie kwam oorspronkelijk voort uit een verzoek
van Amsterdamse jeugdtheaters aan stichting ROSE om een cultureel
diverse peutervoorstelling. Deze theaters garandeerden vooraf boekingen.
Daarnaast beogen we een grote spreiding, zo getuigen ook de prestatieaantallen van SSST!:

REGIO

AANTAL

GESPEELD

NIET GESPEELD

TOTAAL

Noord

-

2

2

Oost

7

-

7

Midden

-

2

2

West

1

5

6

Zuid

-

-

-

Amsterdam

7

4

13

Rotterdam

-

1

1

Den Haag

-

-

-

Utrecht

2

2

4

17

16

33

Totaal
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4. Communicatie
PUBLICITEIT
Stichting ROSE trad in 2020 minder naar buiten dan voorgaande
jaren omdat het jaar vooral gericht was op voorbereidingen voor de
toekomst. Bovendien waren de projecten die uitgevoerd werden, veelal
niet op een publiek gericht. Zo was het voor de talentontwikkelingstra jecten vooral belangrijk dat we potentiële deelnemers en (bij ROSE
Kinderverhalentra ject III) later potentiële uitgevers bereikten. Dit deden we
voornamelijk via ons netwerk.
Voor de projecten waarmee we wel naar buiten traden, communiceerden
we hoofdzakelijk via Instagram en Facebook, met advertentiebudget.
De enige lopende productie was SSST!. De marketing en pr hiervoor
werd gedaan door Dieke van der Spek en Leonie Poot van Ludieke. Zij
wisten aandacht op enkele mamablogs en uitagenda’s te genereren.
Van MOEDERZIEL van Studio Figur verscheen een mooie recensie op
Theaterkrant.nl. 36 vragen (en heel veel koffie) bereikte haar (tot nog
toe) 20.500 reads puur via Instagram (via de pagina’s van Samya en van
ROSE) en Wattpad. De Neverending stories liveshows zijn ook vooral via
social media gepromoot en bereikten hiermee uitverkochte zalen.
Daarnaast verscheen er op 1 september een mooi profiel van ROSE
stories in Theaterkrant Magazine, naar aanleiding van een interview
met o.a. artistiek leider Nasim Miradi van stichting ROSE: “Wij zijn geen
thema. Wij zijn vrouwen die van alles meemaken op het gebied van werk,
liefde, rouw, vriendschap, familie, ambitie. Met ROSE stories willen we het
complete perspectief laten zien, voorbij stereotypes. Recht doen aan de
werkelijkheid.”

BRANDING
Met het aanstellen van een parttime social-media-medewerker hebben
we in 2020 de aanwezigheid van stichting ROSE met name op Instagram
kunnen versterken, met een flinke groei in volgers tot gevolg. Stichting
ROSE heeft al sinds haar oprichting bovendien een sterke behoefte aan
een vaste marketingmedewerker die de branding en communicatie
van ROSE bepaalt en uitvoert, maar hier was nooit budget voor. Met de
toekenning van de meerjarige subsidies zal hier vanaf 2021 ruimte voor
zijn. Daarom hebben we dit jaar een hoofd marketing gezocht en gevonden
die in januari 2021 begint.

Jaarverslag 2020 • stichting ROSE 

24

5. Toelichting jaarcijfers
Stichting ROSE sluit boekjaar 2020 af met een negatief exploitatieresultaat
van € 10.390, waarvoor we onze algemene reserve zullen aanspreken. Het
negatieve eindresultaat van 2020 is het directe gevolg van de coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Met
name voor de cultuursector was het een jaar met veel onzekerheden. De
maatregelen hadden een grote impact op onze financiële positie en onze
fondsenwerving.

IMPACT VAN CORONAMAATREGELEN
Vanuit de overheid en het RIVM werden vanaf het voorjaar van 2020 alle
evenementen of bijeenkomsten zoals ook theaterproducties stopgezet
vanwege het mogelijke besmettingsgevaar. Nederland ging in een
lockdown met als gevolg dat veel geplande voorstellingen geen doorgang
konden vinden. Financieel gezien betekende dit enerzijds dat er minder
publieksinkomsten gegenereerd konden worden en anderzijds dat fondsenwerving moeizamer werd. Zo zijn er in 2020 minder projectbijdragen van
fondsen gerealiseerd dan was begroot.
Op advies van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
heeft stichting ROSE in dit uitzonderlijke jaar haar cast en crew gecompenseerd voor de voorstellingen die op het allerlaatste moment geen
doorgang konden vinden. Acteurs en technici hadden namelijk tijd in
hun agenda gereserveerd en konden daardoor geen andere opdrachten
aannemen. Bovendien wil stichting ROSE - net als vele andere theaterproducenten - dat de vele zzp’ers die in de theaterwereld toonaangevend
werk verrichten, behouden blijven voor de situatie na deze coronacrisis
waarbij de werkzaamheden hopelijk weer opgepakt kunnen worden.
SSST! - Foto: Bart Grietens

ALGEMENE KOSTEN VS RESE RVEOPBOUW
Begin 2020 ontving stichting ROSE het goede nieuws dat wij voor de
periode 2021-2024 mogen rekenen op een meerjarige subsidie vanuit
Fonds Podiumkunsten en Gemeente Amsterdam. Om de organisatie
goed voor te bereiden op de groei die deze subsidies mogelijk maken,
evenals op de administratieve verantwoordingsverplichtingen die ze met
zich meebrengen, hebben we bewust het team intact gehouden en geen
bezuiniging doorgevoerd op de personeelskosten. Wel is er zoveel mogelijk
bezuinigd op overige algemene kosten zoals reiskosten en kantoorkosten.
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Gedurende het corona jaar werd duidelijk dat de ingezette strategische
koers gericht op het behouden van het personeel, het uitbetalen van onze
betrokken ZZP-ers, het bezuinigen op de vaste kosten in combinatie met
tegenvallende fondsenwerving betekent dat we onze algemene reserve
moeten aanspreken.
Echter, bij het opstellen van de jaarrekening van 2019 is geen rekening
gehouden met enkele overlopende kosten die stichting ROSE in 2020 voor
specifieke projecten zou realiseren. Daarom voeren we nu een correctie
door en is een totaalbedrag van € 9.303 in mindering gebracht op het
beginsaldo van de algemene reserve van 2020 van € 19.858. Dit correctiebedrag is als volgt opgebouwd:
OVERLOPENDE KOSTEN

Fayage

€ 5.470

Neverending Stories

€ 1.438

Het Andere Koek Boek

€ 2.395

Totaal

€ 9.303

Met als gevolg dat de algemene reserve d.d. 1 januari 2020 uitkomt op
€ 10.555. Rekening houdend met het negatief eindresultaat van 2020 komt
de algemene reserve d.d. 31 december 2020 nu uit op € 165.

TOT SLOT
Ondanks het negatieve resultaat kijkt stichting ROSE tevreden terug op
afgelopen jaar. De coronapandemie is in de hele culturele sector voelbaar
geweest en heeft overal zijn sporen nagelaten. Als organisatie hebben we
bewust en op tijd kunnen kiezen om onze reserve in te zetten om de grote
klappen op te vangen. Belangrijk daarbij te noemen is dat we hierdoor
geen aanspraak hebben gemaakt op overheidssteun. Stichting ROSE gaat
2021 vol optimisme tegemoet en is zeer dankbaar voor de meerjarige
subsidieregelingen waar we vanaf dan onderdeel van zijn. We hopen dat
de theaters halverwege/na jaar 2021 weer open mogen zodat wij onze
mooie theaterproducties weer met het grote publiek kunnen delen.
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