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Inleiding 
 

 

Aluin speelt oersterke verhalen met een tijdloze noodzaak. Teruggebracht tot 
de kern. Meeslepend, hilarisch en dynamisch. Overal en voor iedereen die 
nieuwsgierig is. 

 
Deze tekst staat sinds kort dikgedrukt op onze website, je zou het onze missie kunnen noemen. Deze 
missie hebben we in 2017 opnieuw vormgegeven, met een bijzonder mooi resultaat als gevolg. Niet 
alleen hebben we veel en een zeer divers publiek weten te bereiken, ook hebben al deze voorstellingen 
een grote invloed op elkaar gehad. We worden steeds beter in het toegankelijk over het voetlicht krijgen 
van zeer complexe verhalen en ingewikkelde materie. Complexe verhalen die eerder vragen stellen dan 
antwoorden geven, verhalen die verrijkend zijn voor het publiek.  
 
Aluin is een bruggenbouwer. Door het steeds actief opzoeken van het publiek op een creatieve manier, 
is het ons gelukt nieuwe publieksgroepen voor theater te interesseren. Het publiek “stuit” op onze 
voorstellingen tijdens een museumbezoek, of bij het bezoeken van voorstellingen in schoolverband. Er 
is een aantoonbare doorstroom van dit publiek naar onze overige voorstellingen in het theater.  
 
We zoeken steeds naar het maatschappelijk draagvlak en belang van de voorstellingen. Dat geeft ons 
een zeer zinvol gevoel. Zo is eindexamen Grieks, 500 jaar reformatie, een culturele zondag over de 
periode 1950-1975 voor Aluin reden om voorstellingen uit te brengen. Aluin werkt in die zin als een 
voorziening maar ook als een autonome producent. Wij maken geen theater op maat, maar vinden het 
wel heel prettig dat er zoveel publiek geïnteresseerd is in onze oersterke verhalen. Of dat nu vitale 
senioren, geschiedenisliefhebbers, theaterfijnproevers, brugklassers, bovenbouw-leerlingen of argeloze 
voorbijgangers zijn. Aluin heeft altijd een toegankelijke stijl gehad en sinds een jaar of vijf slagen we er 
ook goed in om dat te koppelen aan een groot publiek en een groot aantal voorstellingen. 
 
Naast dit inspelen op actualiteit, brengt Aluin ook voorstellingen uit die autonomer zijn van karakter en 
waarbij er extra inspanningen verricht moeten worden om de juiste publieksgroepen voor deze 
voorstellingen naar het theater te bewegen. In 2017 was 1609 Staakt het vuren, deel 2 van de trilogie De 
Vaderlandse Oorlog zo’n voorstelling. Tot ons grote plezier hield alles wat we dit seizoen deden 
voldoende verband met elkaar en hebben we ook nieuw publiek, dat we op alternatieve locaties kennis 
lieten maken met Aluin, teruggezien in het theater bij deze voorstelling. 
 
We houden veel voorstellingen op het repertoire. Dat kunnen we omdat we geen decor hoeven stallen, 
omdat we met de Classic Tour met meerdere casts werken, en met de rest van de voorstellingen omdat 
het acteurs zijn die vier voorstellingen op hun repertoire kunnen houden zonder dat het sleets wordt. 
Daar zijn we heel trots op. We bekijken wel elk jaar voor welke voorstellingen er nog belangstelling is bij 
zowel de theaters als bij ons (makers en spelers). 
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1. Uitgevoerde activiteiten 
 
 
 
Hieronder zijn alle voorstellingen te vinden die Aluin in 2017 heeft uitgevoerd. Aluin maakt 
onderscheid in doelgroepen en voorstellingen middels het model van de culturele loopbaan:   
 

 
 
Toelichting op de culturele loopbaan.  
De culturele loopbaan is een model waar Aluin de afgelopen jaren haar publiek en voorstellingen in 
past. De (klassieke) pijlers van Aluin. De leken, liefhebbers en fijnproevers onderscheiden zich in 
hoeveel theaterkijkervaring ze hebben.  

- De leek is iemand zonder theaterkijkervaring, variërend in leeftijd van 12 tot 88. De leken 
zoeken het theater niet bewust op, maar ontmoeten Aluin bij toeval, omdat Aluin hen opzoekt. 
Ze bezoeken de voorstelling in schoolverband, of komen in aanraking met Aluin via een 
museum-, of een festivalbezoek.  

- De liefhebber varieert in leeftijd van 16 tot 88. De liefhebber bezoekt het theater met enige 
regelmaat. De liefhebber houdt van theater, geschiedenis, Bijbelverhalen, Griekse mythologie.  

- De fijnproever is een specialist. Hij kan Aluin zelfstandig boeken. Hij is bijvoorbeeld 
classicus, historicus, godsdienst-, geschiedenis-, ckv-docent of toegewijd toneelliefhebber en 
de boekt de voorstelling voor zijn of haar achterban. 

scholen/ musea/ 
bedrijven/Cult. Zondagen
-Classic Tour 
-Ken je Klassiekers! (1&2)
-De Hervormers
-DOS, Het voetbalwonder van 
Utrecht
-Bodeverhalen
-Theaterdriedaagse (educatie)
Doelgroep: ‘De Leek’ (bezoekt 
niet vaak het theater)

theaters

-Het Rad van Aluin
-1609 Staakt het vuren
-Aluintuin

Doelgroep: ‘De 
Liefhebber’ 

huiskamers, gymnasia, 
musea
-Elektra Unplugged
-Oidipous Unplugged
-Antigone Unplugged
-Medea Unplugged

Doelgroep: ‘De 
Fijnproever’

Educatieklassiekers Neo-klassiekers Unplugged
klassiekers

Culturele Loopbaan van
het publiek 

2017: aantoonbare doorstroom 
van Leek naar Liefhebber
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Nieuwe voorstellingen in 2017 
 

 
Elektra Unplugged           (eigen productie) 
Tekst: Euripides | Vertaling: Gerard Koolschijn | Regie: Erik Snel | Spel: Victorine Plante en Klaas 
Postmus 
 
Elektra is een intrigerend stuk. De geschiedenis is bekend: Agamemnon, 
vader van Elektra en Orestes wordt vermoord door zijn vrouw en haar 
minnaar. Orestes en Elektra zinnen op wraak maar zijn uit elkaar gedreven. 
Wat wij als uitgangspunt hebben genomen is: Pas als ze weer bij elkaar zijn is 
de moordmachine compleet. De minnaar wordt vermoord door Orestes, dit 
kost hem geen moeite, maar zijn moeder vermoorden wel. Hier is Elektra de 
drijvende kracht achter. Nadat ze hun wraak hebben voltooid vallen ze in een 
existentiële en peilloze diepte.  Ze hebben geleefd voor de wraak. Dat was hun 
horizon. Het is een prachtig stuk en die diepte hebben we goed naar boven 
weten te halen in een duet waarin de acteurs al hun talent gebruiken om alle 
personages en scènes te kunnen vormgeven met niets dan hun spel.  
 
In 2017 is de tragedie Elektra van Euripides eindexamen Grieks. Dat betekent 
dat gymnasiasten die Grieks in hun vakkenpakket hebben delen uit deze tragedie vanuit het Grieks 
moeten vertalen in het Nederlands. Ergens in de aanloop naar dit eindexamen bezoekt Aluin de school 
en brengt deze tragedie op eigen wijze ten tonele. Unplugged, zonder decor of licht, in een klaslokaal. 
Met een minimum aan rekwisieten. Het effect op het publiek is tweeledig. Aluin laat de scholieren kennis 
maken met het medium theater en blaast hiermee leven in de tragedie, die zij vertalen, maar ook is het 
een voorbereiding op het examen. Door de theatrale vondsten, is de impact van sommige teksten op het 
publiek groter, dan wanneer zij zich tot het lezen en vertalen van de tekst beperken. Voor Theater als 
sector is dit een perfecte investering in het publiek van de toekomst. Publiek dat al geïnteresseerd is in 
de Griekse tragedie, maar nog geen regelmatige theaterbezoeker, maakt op een laagdrempelige, 
aanraakbare manier kennis met het medium.  
 
Meer informatie en beeldmateriaal: http://www.aluin.nl/voorstelling/elektra-unplugged/  
 
Het Rad van Aluin            (eigen productie) 
Regie: Victorine Plante | Spel: Jilles Flinterman Hiske Eriks, Boris van Bommel.  
 
Het Rad van Aluin is een groot draairad vol klassieke titels. Het publiek draait 
en de acteurs spelen een miniversie van de titel op het rad. Voor Aluin is deze 
voorstelling uitgebracht als spin-off van 25 jaar Aluin, een feestelijke manier 
om een groot deel van ons repertoire op te voeren. Voor een aantal theaters 
door het land was het een prettige (hernieuwde) kennismaking met Aluin en 
een toegankelijke manier om jong publiek naar het theater te krijgen. De 
voorstelling werd goed bezocht door scholieren en door nieuw publiek dat 
kennismaakte met Aluin via Museum Catharijneconvent. Het Rad van Aluin 
is ook een afsluiting van een jarenlange tournee van de zeer succesvolle cast 
van Ken je Klassiekers 1 en 2. De tragedies en de Bijbelverhalen. Sinds 2011 
hebben Hiske Eriks, Jilles Flinterman en Boris van Bommel deze 
voorstellingen honderden keren gespeeld. Het Rad van Aluin is onze eigen 
dynamische, speelse en meeslepende initiatierite in cultureel 
belangwekkende verhalen als de Griekse tragedies en de verhalen uit de Bijbel. 
 
Meer informatie en beeldmateriaal: http://www.aluin.nl/voorstelling/rad-van-aluin/   
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DOS - Het voetbalwonder van Utrecht       (coproductie met Culturele Zondagen)  
Tekst: Paul Feld en Erik Snel | Regie: Paul Feld | Spel: Gabby Bakker, Arend Brandligt en Marcel 
Roelfsema | Geïnspireerd op het boek “Het wonder van Utrecht” van Ad van Liempt 
 
De periode van 1950 tot 1975 is een zeer belangrijke voor de stad Utrecht. 
De stad is in deze tijd van een suf provinciestadje naar de centrale stad voor 
kennis en cultuur gegroeid. Grote wijken zijn gebouwd, Hoog Catharijne, 
horeca en winkels verrezen en er ontstond steeds meer ruimte voor een 
groeiend aantal studenten. Vandaar dat aan deze periode een Culturele 
Zondag werd gewijd. Aluin kreeg de uitnodiging een voorstelling voor deze 
zondag te maken over het landskampioenschap van de voetbalvereniging 
DOS (de voorloper van FC Utrecht) naar aanleiding van het boek “Het 
wonder van Utrecht” van Ad van Liempt. Eerder werkte Aluin samen met 
Ad van Liempt en Culturele zondagen bij de voorstelling De 
Maliebaanmonologen uit 2015.  
 
De voorstelling bracht twee werelden bij elkaar, die van het theater en de 
sport. De 94-jarige Henk Temming, een van de spelers van de kampioensploeg van DOS bezocht met 
zijn hele familie de voorstelling. FC Utrecht supporters kwamen rechtstreeks uit het stadion naar 
Theater Kikker en genoten van dit oer-Utrechtse moderne oersterke verhaal, dat als een herbeleving van 
het grootste moment in het leven van pa, alle spanning en emotie, de belofte van een luisterrijke 
overwinning opnieuw doet beleven. Zoals je bij een klassieke tragedie al weet hoe het afloopt en toch vol 
spanning zit te hopen dat Romeo zichzelf niet van het leven berooft, zo zat het publiek weer middenin 
de spanning van het moment: hopende dat DOS de overwinnaar van deze legendarische tweestrijd zou 
worden.    
 
Meer informatie en beeldmateriaal:  
http://www.aluin.nl/voorstelling/dos-het-voetbalwonder-van-utrecht/  
 
 
De Hervormers         (coproductie met Museum Catharijneconvent) 
Tekst: Paul Feld en Erik Snel | Regie: Paul Feld, Erik Snel, Victorine Plante | Spel: Arend Brandligt, 
Marcel Roelfsema en Nard Verdonschot | Geïnspireerd op het boek “De Nederlandse Paus Adrianus 
van Utrecht 1459-1523” van Twan Geurts.  
 
Ter gelegenheid van 500 jaar reformatie, heeft in Museum 
Catharijneconvent de tentoonstelling Luther plaatsgevonden. 
Tegelijkertijd speelde Aluin met het plan een voorstelling te maken over de 
Utrechtse Paus Adrianus, Erasmus en Luther. Alle drie tijdsgenoten van de 
reformatie en alle drie op hun eigen manier hervormers tijdens diezelfde 
reformatie. Zowel inhoudelijk (het begin van de strijd tussen de 
protestanten en de katholieken, zie De Vaderlandse Oorlog) als qua podium 
(Museum Catharijneconvent is een dierbare partner waar we al veel mee 
hebben samengewerkt) was de Hervormers een heel interessant project. 
Een stem geven aan een historisch persoon is een intrigerend proces. Zodra 
dit lukt, komt een standbeeld tot leven. Dat is wat theater kan in een 
museale omgeving: de iconen tot leven wekken. Wij doen een voorstel hoe 
deze mensen met elkaar gesproken zouden kunnen hebben. Omdat we 
vertrekken vanuit de acteur is het puur een voorstel. Stel je voor dat ik Luther ben en jij Erasmus. Hoe 
zouden we dan met elkaar praten. We pretenderen geen historische weergave. Dit maakt een expo veel 
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levendiger. Vandaar dat de personages er niet uitzien als monniken, priesters of 
pausen. Het blijven acteurs die het publiek uitnodigen om samen een reis naar 
de 16e eeuw te maken. Zoef! 
 
De voorstelling wil een beeld geven van deze mannen in hun tijd, van de actualiteit hiervan en wil geen 
stelling nemen in de vraag of geloof en religie zinnig of waardevol zijn. Hierdoor kunnen we met humor, 
verbazing en oprechte nieuwsgierigheid hun werelden schetsen. We voelen ons niet geroepen om te 
evangeliseren maar evenmin om te spotten. Hierdoor doen we iets wat niet vaak gebeurt: toegankelijk 
zijn voor zowel religieuze kijkers als geschiedenisliefhebbers. De voorstelling slaat een brug tussen toen 
en nu. Tussen reformatie en ontkerkelijking. Tussen de dogmatische en de vrijgevochten moslims, 
tussen katholieken en protestanten, tussen revolutionairen en polderaars, tussen weters en zoekers. 
Heel veel mensen gaven aan nog lang daarna gediscussieerd en nagepraat te hebben. Dat is het mooiste 
compliment dat je als theatermaker kunt krijgen. 
 
Museum Catharijneconvent wilde deze voorstelling graag in de tentoonstelling plaatsen. Als een 
kunstwerk. Zo werd elke woensdag- en elke zaterdagmiddag tweemaal in de expositieruimte de 
voorstelling De Hervormers gespeeld. De voorstelling bestond uit 3 x 20 minuten trialoog tussen 
Erasmus, Luther en Adrianus. Eigenlijk had de voorstelling de vorm van een “roast” waarin er steeds 
duidelijker werd waar de drie personages voor stonden en wat ze vertegenwoordigden. De voorstelling 
was een enorm succes. De waardering van het publiek was niet alleen erg hoog, het publiek zat steeds 
een half uur voor aanvang al klaar om een zitplaats te bemachtigen. Veel publiek dat voor het eerst 
kennismaakte met Aluin abonneerde zich op onze nieuwsbrief en bezocht later in Utrecht 1609 Staakt 
het vuren en in Amersfoort Het Rad van Aluin. In reflectie op deze voorstelling ten opzichte van de sector 
kunnen we concluderen dat er voor de typische Aluin inhoud van de voorstelling (een complex verhaal 
toegankelijk over het voetlicht brengen met dynamiek, humor en vaart) een groot en bereidwillig publiek 
te vinden is, het is alleen de vraag of dit publiek net zo makkelijk het theater bezoekt als een museum. 
De propositie van de twee sectoren is totaal verschillend. Het grote voordeel van het museum is 
natuurlijk dat er een kader rondom de voorstelling is, waarbij expositie en voorstelling elkaar versterken. 
Ook de museumjaarkaart is een drempelverlagend gereedschap waarvan er binnen de theatersector nog 
geen gelijkwaardige component bestaat.  
 
Meer informatie en beeldmateriaal: http://www.aluin.nl/voorstelling/de-hervormers/  
 
 
1609 Staakt het vuren           (eigen productie) 
Tekst: Erik Snel | Regie: Victorine Plante | Spel: Jilles Flinterman, Boris van Bommel, Hiske Eriks, 
Stacyian Jackson, Klaas Postmus. 
 
Een voorstelling over de eigen vaderlandse geschiedenis is niet veel vaker 
gedaan en over dit onderwerp al helemaal niet. De samenwerking en strijd 
tussen Maurits van Nassau en Johan van Oldenbarnevelt tijdens de 
Tachtigjarige oorlog. 1609 Staakt het vuren is een tweede deel van de trilogie 
De Vaderlandse oorlog, een tekst van Erik Snel.  
 
Engeland heeft dankzij Shakespeare zijn historisch drama. Wij missen dat en 
dat is heel jammer. Oersterke verhalen zijn ook in onze geschiedenis te 
vinden. Het ontstaan van ons land in deze vorm en het begin van een rijke 
koloniale staat met zijn heroïek en zijn zwarte bladzijden is inhoudelijk en 
theatraal interessant. Bovendien is het drieluik een project waar de makers 
hun tanden in kunnen zetten. Zo kan schrijver Erik Snel aan zijn blanke 
verzen schaven en kan regisseuse Victorine Plante zich bekwamen in groter 
gemonteerd toneel.  
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Theater is dé manier om leven te blazen in die oude standbeelden van Maurits 
en van Oldenbarnevelt. We merken dat er veel publiek is voor geschiedenis en 
dat zij die hiervan houden, zeer gecharmeerd zijn van deze voorstellingen. Dat 
er een groot en geïnteresseerd potentieel publiek is voor geschiedenis, blijkt ook 
uit de evenementen van de samenwerkende organisaties waar Aluin contact mee gezocht heeft in 
aanloop naar de voorstelling. Zo kregen we de gelegenheid alvast een aantal scènes te tonen op Het 
Geschiedenis Festival van Het Historisch Nieuwsblad, een evenement in de Philharmonie in Haarlem, 
bezocht door 2500 geschiedenis-liefhebbers. Het publiek ging niet vaak naar het theater, hier probeerde 
Aluin weer een brug te slaan tussen de geschiedenisliefhebber en het theater. Er is een uitgebreid 
publieksonderzoek gedaan naar de bezoeker van deze voorstellingenreeks in theater Kikker. Het 
resultaat hiervan vindt u onder hoofdstuk 3 van dit verslag.  
 
Om de bij De Hervormers genoemde propositie te benaderen, heeft Aluin ervoor gekozen de 
voorstellingenreeks in Theater Kikker te omlijsten met een uitgebreid randprogramma 
(stadswandelingen, debatten, expositie) waarbij er extra kader aan de voorstelling geboden werd en 
waarbij het publiek desgewenst nog veel meer over deze periode in de geschiedenis te weten kon komen.  
 
Meer informatie en beeldmateriaal: http://www.aluin.nl/voorstelling/1609-staakt-het-vuren/  
 

 
Reprise voorstellingen in 2017 
 
Classic Tour   (coproductie met Stichting 2Beornot2Be) 
De Classic Tour is alweer voor het zesde seizoen gespeeld en heeft een groot aantal 
nieuwe speelplekken verkregen in 2017. Deze theatrale kennismaking met het 
Griekse theater voor brugklassers was te zien in Stadsschouwburg Amsterdam, 
Stadsschouwburg Utrecht, Stadsschouwburg Haarlem, Theater Zuidplein in 
Rotterdam en De Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 
(foto: actrice Bettie de Bruin met jonge deelnemers aan de Classic Tour) 
  
Ken je Klassiekers 1 & 2            (eigen productie) 
Op aanvraag geboekt door scholen en te zien geweest in Podium Hogewoerd tijdens de afsluiting van 
het jubileumjaar in januari 2017. 
 
Bodeverhalen            (eigen productie) 
Speciaal ontwikkeld voor Kijken, Kijken, Kopen een concept eerder ontwikkeld voor Culturele 
Zondagen, maar inmiddels ook in andere steden uitgezet door Lode van Piggelen.  
 
Oidipous Unplugged           (eigen productie) 
Stond in Podium Hogewoerd tijdens de afsluiting van het jubileumjaar. 
 
Media Unplugged            (eigen productie) 
Staat inmiddels zes jaar op het repertoire en speelt jaarlijks een aantal voorstellingen op gymnasia. 
 
Antigone Unplugged           (eigen productie) 
Staat inmiddels drie jaar op het repertoire en speelt jaarlijks een aantal speelbeurten op gymnasia. Is in 
2017 ook onderdeel geweest van een concept voor bedrijven en overheidsorganisaties, waarbij 
deelnemers na het zien van Antigone dieper in gingen op de personages en thema’s uit de voorstelling 
ten opzichte van hun beroepspraktijk. 
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2. Omvang en samenstelling publiek 
 
 

Totale omvang publiek 2017: 
17.623 personen 
 
Een deel van de publiekssamenstelling is eenvoudig te duiden, omdat een aantal voorstellingen door 
scholen geboekt wordt en we duidelijk zicht hebben op leeftijd en samenstelling. Een ander deel is 
onderzocht. Een derde deel is minder eenvoudig te duiden en zal aangeduid worden als: de 
museumbezoeker, de theaterbezoeker of de festivalbezoeker.  
 
 
Groei publiek ten opzichte van 2016: 
 

 
 
 
Publieksaantallen per voorstelling in 2017: 
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Publiekssamenstelling in leeftijd van de bezoekende scholieren  
(65% van het totale aantal bezoekers in 2017): 
 

 
 
Divers publiek  
Met De Classic Tour bereikt Aluin een publiek dat betreft samenstelling gezien kan worden als een 
dwarsdoorsnede van de samenleving. Deze voorstelling bereikt alle niveaus van het middelbaar 
onderwijs van VMBO kader tot Gymnasium. 
 
 
Publiekssamenstelling regulier publiek  
(35% van het totale publiek in 2017) 
 

 
 
Conclusies 
Uit bovenstaande grafieken kunnen we een groot aantal conclusies trekken wat betreft de 
publiekssamenstelling in 2017 van theatergroep Aluin. Zoals omschreven in het rapport van commissie 
ter Horst (hoofdstuk 3: Drempels voor het publiek) merkt Aluin dat er een groot publiek voor onze 
toneelvoorstellingen is, maar dat een zeer klein percentage de weg naar de theaters vindt om de 
toneelvoorstellingen te bezoeken. 13% Van ons publiek bezoekt Aluin in het theater als reguliere 
theaterbezoeker. 31% Bezoekt ons in het theater in schoolverband. 56% Bezoekt Aluin elders (in een 
museum, tijdens een festival of op een school). Voor ons een waardevolle observatie en een van de 
belangrijkste redenen waarom wij een aantal jaren geleden actiever het publiek zijn gaan opzoeken, door 
de content uit het theater te halen en daarmee de eerste drempel voor het toneelbezoek weg te halen. 
Aluin streeft voor de komende jaren naar een grotere doorstroom van de leek naar de liefhebber, ofwel 
van het incidentele voorstellingsbezoek op alternatieve locaties naar het reguliere theaterbezoek.  
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Reguliere theaterbezoeker van Aluin onder de loep: 
Tot slot hebben we in 2017 een gedegen publieksonderzoek gedaan tijdens de voorstelling 1609 Staakt 
het vuren in Theater Kikker waar de volgende resultaten uit af te lezen zijn: 
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3. De impact van Aluin 
 
 
De impact van de voorstellingen op het publiek 
Het enthousiasme en het herhaalbezoek van het publiek van 
De Hervormers naar 1609 Staakt het Vuren laat de impact 
van de Hervormers zien. Publieksonderzoek tijdens 1609 (zie 
grafiek hiernaast) laat zien dat de voorstelling 
hooggewaardeerd is.  
 
Impact op de stad Utrecht 
Met ruim 100 voorstellingen in de stad Utrecht en 6500 man 
publiek, is Aluin zeer zichtbaar in de stad. Graag lenen we 
onze talenten voor echte Utrechtse verhalen. Zoals De 
Hervormers (over o.a. de Utrechtse Paus Adrianus) maar ook DOS, het voetbalwonder van Utrecht. 
Ook de stadswandeling tijdens het randprogramma van 1609 Staakt het vuren, leerde ons en het publiek 
meer over eigen omgeving in de Gouden Eeuw. Uit allerlei lagen van de bevolking is er publiek in Utrecht 
voor Aluin. Van museumbezoeker tot brugklasser, van FC Utrecht supporter tot historicus.  
 
Impact op het maatschappelijk debat over identiteit 
Uit de publicitaire aandacht rondom de voorstelling 1609 Staakt het vuren, was de impact van het 
onderwerp “vaderlandse geschiedenis” duidelijk. De worsteling met identiteit van “De Nederlander” en 
de maatschappelijke behoefte om meer over deze identiteit te weten te komen, maakte dat er in de pers 
uitgebreid aandacht aan de voorstelling werd besteed. Het randprogramma rondom de voorstelling 
opende het debat over vaderlandse geschiedenis en identiteit. Bijvoorbeeld tijdens het debat 
“Standbeeld: eerbetoon of momentopname?” In het debat namen voor- en tegenstanders van het 
wijzigen van straatnamen en standbeelden het tegen elkaar op. Ook het publiek kreeg ruimte om mee te 
discussiëren. 
 
We leven in een tijd van kretologie en zwart-wit denken. Aluin wil juist beide kanten belichten: Trots 
op- en schaamte voor onze geschiedenis. We verafschuwen slavernij, maar we teren nog steeds op die 
rijkdom. Op deze manier geven we ruimte aan de nuance. Door de keuzes te leggen bij in het nauw 
gedrongen stadhouders en landsadvocaten wordt de geschiedenis menselijk en invoelbaar. Soms al te 
menselijk. Theater is altijd een voorstel. Stel je voor dat het zo is gegaan. Zo kunnen we spelen met de 
materie en haar op die manier meer diepte geven.  
 

“De voorstelling van Aluin bij de Luther-tentoonstelling was een groot succes. 
Theater is een absolute meerwaarde die deze tentoonstelling actueel maakte 
en nieuwe perspectieven bood.” – Anite Haverkamp (educator Museum Catharijneconvent) 

 
Impact duidelijk door duurzame samenwerking 
Aluin heeft meerdere duurzame samenwerkingen, dit past geheel bij onze strategie van onze leerlijn. 
Mensen maken kennis met aluin buiten het theater en een deel van deze bezoekers ontmoeten we dan 
weer in het theater. De samenwerking met het Museum Catharijneconvent begon in 2013 en we zoeken 
elkaar regelmatig op, omdat onze projecten elkaar mooi aanvullen en voor het publiek is dat een grote 
meerwaarde. Afgelopen jaar was dat met het project De Hervormers die goed aansloot bij hun 
voorstelling over Luther. De impact, van eerdere voorstellingen, blijkt uit de behoefte vaker met elkaar 
op te trekken. Het museum heeft deze wens tijdens de evaluatie van De Hervormers ook nog eens 
herhaald. Ook in de komende jaren gaan we daar waar mogelijk een samenwerking aan. Ook de partners 
op de scholen: de classici en ckv docenten hebben hun enthousiasme getoond door de voorstelling De 
Odyssee (2018) in hun programma op te nemen, een rechtstreeks compliment naar Elektra uit 2017. 
Doordat aluin ieder jaar een klassieker brengt die zeer geschikt is voor de scholen kunnen we deze 
duurzame samenwerking vasthouden.  
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Impact op de sector 
Aluin speelt een introducerende rol in de toneeldiscipline. Dit is van essentieel 
belang voor de theatersector. Als wij brugklassers middels De Classic tour 
inwijden in de Griekse tragedie, is dit niet alleen publiek van de toekomst voor Aluin, maar voor alle 
toneelgezelschappen. Ook onze educatie middels tragedieworkshops worden niet alleen geboekt voor 
voorstellingsbezoek van eigen voorstellingen, maar ook voor andere gezelschappen. We slaan graag 
bruggen, niet alleen voor eigen voorstellingen.   
 
Impact op de eigen voorstellingen 
De doorgroeimogelijkheid binnen de culturele loopbaan van het publiek, maakt dat onze voorstellingen 
vooral een erg grote impact op elkaar hebben. We streven naar een zo compleet mogelijk aanbod per 
jaar, om deze doorgroei te stimuleren. Voor 2017 werd dit duidelijk in de doorstroom van 
museumbezoeker naar theaterbezoeker. In 2018 zal Aluin deze doorgroei ook binnen het scholenaanbod 
nastreven, door de voorstellingen in een helder benoemde doorlopende leerlijn aan te bieden.  
 
Impact op de acteurs 
Hiske Eriks, Boris van Bommel en Jilles Flinterman zijn op dit moment de visitekaartjes van Aluin. 
Gedrieën hebben ze al bijna 700 voorstellingen voor Aluin gespeeld. Die ervaring zie je terug, niet alleen 
in hun eigen spel, maar ook in het uiterst gesmeerde samenspel. Een hecht bandje. Acteurs die bij ons 
komen beginnen vaak in de Classic Tour en kunnen na verloop van tijd doorstromen naar andere 
schoolvoorstellingen zoals Ken je Klassiekers! en ook naar reguliere stukken als De Vaderlandse Oorlog. 
Zo leiden we acteurs op en zo zorgen zij zelf ook voor een schat aan ervaring.  
 

 
“Dit heeft echte indruk gemaakt. Het is gelukt om zonder decor, puur op de 
kwaliteit van de acteurs, een publiek van 16 tot 18-jarigen een uur lang 
geboeid te houden.” – Erica Dijkstra (docent Ashram College, Alphen aan de Rijn) over Elektra 
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4. Stakeholders 
 
 
 
Aluin heeft partners nodig, zoals Fondsen, bedrijven en overheden om ons bestaan te financieren, 
theaters om te kunnen spelen. Maar Aluin zoekt ook buiten de theaters haar publiek en heeft veel 
partners (nodig) om de stad als podium te kunnen gebruiken. Vandaar dat we zo blij zijn met Museum 
Catharijneconvent, Culturele Zondagen, Gymnasia, etc.  

 
  

Stakeholders 
Aluin 2017

Museum 
Catharijne-

convent donateurs
crowdfund

Stichting 2 Be or 
not 2 Be

SWK 
(Eigenaar pand)

scholen 
(landelijk 

netwerk van 125 
scholen)

Opdrachtgevers
:o.a. Avicenna, 

NOC/NSF, 
Nespresso, 

Ministerie van 
Economische 

zaken

Theater Kikker

HKU
Media: Historisch 

nieuwsblad, 
Radio 5, Radio 

1, ANP, 
Geschiedenis 

Magazine

Nederlandse 
Vereniging van 

Classici

Culturele 
zondagen

Publiek

Bestuur 

kantoor-
medewerkers,

acteurs

Private Fondsen 
(KF Hein, PB 

Cultuurfonds, 
ZABAWAS, Elise 

Mathilde, 
Fentener van 

Vlissingen)

20 verschillende  
Theaters en 

schouwburgen 
in het land

huurders pand
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5. SWOT-analyse 
 

 

 

 

Sterkte
-Aluin bereikt een groot, breed en divers publiek.
-Aluin maakt complexe materie zeer toegankelijk.
-We spelen bijna elke dag ergens in het land.
-We kunnen overal, binnen en buiten, onze 
oersterke verhalen spelen.
-Speelstijl en inhoud vullen elkaar mooi aan.
-We worden geroemd vanwege onze hoge 
kwaliteit.
-We bewijzen dat er een enorme belangstelling 
voor theater is.
-Balans tussen subsidie en eigen inkomsten geeft 
ons een stevige basis, waardoor we in staat zijn 
om nieuwe producties te initieren. Dat biedt een 
voedingsbodem voor creativiteit.
-Met de voorstellingen voor gymnasia hebben we 
een niche gevonden met relatief weinig 
concurrentie en steeds nieuwe vraag.
-Sterke thuisbasis.

Zwakte
-Flexibiliteit brengt extra werkdruk mee.
-Publiek behouden of opbouwen in theaters is 
moeilijker dan buiten het theater.
-Een brede doelgroep in leeftijd is ook een vage 
doelgroep.
-Doorstroom van niet-theaterpubliek naar de 

theaters gaat moeizaam.
-De zichtbaarheid van Aluin als theatergezelschap 
is niet altijd gegarandeerd door veel exclusief te 
spelen (o.a. op scholen, en huiskamers).

Kansen
-Samenwerkende partijen willen graag verder.
-Er is zicht op uitbreiding van 
samenwerkingspartners.
-Er is een goed momentum wat betreft de 
voorstellingen (herdenking 450 jaar Tachtigjarige 
oorlog etc.).
-Er is veel interesse in Geschiedenis bij het 
publiek.
-Fonds-subsidie brengt continuiteit en 
waardering van buiten. 
-er is meer bestedingsruimte, waardoor de 
mensen meer geld hebben om naar het theater te 
gaan.

Bedreigingen
-In de landelijke theaters zit Aluin in het hokje 
'educatie/jongeren', lokaal bereiken we een 
breder publiek.
-Het potentieel van Aluin, de onderwerpen 
(geschiedenis, klassiekers) en het mogelijke 
publiek, wordt door veel theater-programmeurs 
buiten Utrecht niet gezien.
-Aluin speelt met name in de kleine zaal, de 
inspanningen bij theaters buiten Utrecht voor 
publiekswerving van de kleine zaal is minimaal. 

SWOT Analyse
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6. Reflectie op behaalde financiële 
resultaten 

 
 
Exploitatieresultaat 
2017 was een succesvol jaar voor aluin. Het exploitatieresultaat is 43.422 euro na optelling van de 
rentebaten en aftrek van de bijzondere lasten is ons algemene reserve toegenomen met 42.726 euro. 
Hier kunnen we nieuwe projecten deels mee financieren. We hebben alle private fondsen die we hebben 
aangevraagd gehonoreerd gekregen, private fondsen hebben vertrouwen in een theatergroep als deze 
structureel gesubsidieerd wordt. Daarnaast hebben we 24.792 euro meer opbrengsten uit 
uitkoop/recettes/partages dan begroot.  
 
Een aantal theatervoorstellingen hebben meer opgeleverd dan gekost: Elektra, KJK en Antigone. De 
voorbereidingskosten van Elektra zijn in 2016 gemaakt, maar de voorstelling liep door in 2017 en heeft 
meer voorstellingen gespeeld dan begroot. Op iedere voorstelling zit een marge wat geresulteerd heeft 
in een positief resultaat. De voorstellingen KJK en Antigone staan al jaren op het repertoire en spelen 
hierdoor winstgevend.  
 
Verder valt op dat we bij de indirecte opbrengsten 20.608 meer inkomsten hebben. In de begroting 
hadden we 1 post opgenomen – bedrijfsproducten – om hier meer zicht op te krijgen zijn de indirecte 
opbrengsten nu gesplitst in ontvangen honoraria uitleen personeel, Externe projecten en Avicenna. 
Onder externe projecten verstaan we projecten waarbij de makers van aluin worden ingehuurd voor 
commerciële activiteiten of waarbij een partij in huis komt met een groep en onze locatie gebruikt wordt. 
 
Beheerslasten personeel 
De post beheerslasten personeel is lager dan begroot, dit komt doordat de pensioenpremies lager waren 
t.o.v. de begrote pensioenpremies.  
 
Beheerslasten materieel 
We hebben 11.000 euro meer uitgegeven dan begroot, dit heeft voornamelijk te maken met de 
verbouwing van de foyer (overige huisvestingskosten) en met de automatiseringskosten doordat we 
nieuwe computers hebben aangeschaft en de website hebben aangepast.  
  
De activiteitenlasten personeel stijgen naarmate we meer projecten uitvoeren of voorstellingen spelen.  
 
Liquiditeit 
De liquiditeit van een organisatie geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om aan haar kortlopende 
verplichtingen te voldoen, dit kan worden berekend door de vlottende activa + liquide middelen te delen 
door het kort vreemd vermogen. Dat is voor Aluin € 171.401/€ 77.336,- = 2,22 dit is de current ratio. 
Een current ratio tussen de 1,5 en 2 wordt als “goed” beschouwd, dus we kunnen hieruit concluderen 
dat de current ratio van Aluin uitstekend is.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit wordt berekend door het eigenvermogen te delen door het totale vermogen dit is voor 
aluin: € 69.1283/ € 174.644 = 39.61%. De langlopende verplichting van aluin is de subsidieverplichting 
aan het FPK deze kan worden afgelost indien dit nodig is.  
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7. Reflectie op spreiding, prestaties, 
EIQ en overige 

 

Regionale spreiding van 
voorstellingen 

BOEKJAAR 2017 BEGROTING 

Noord 7 6 

Oost 14 17 

Midden 8 10 

West 36 40 

Zuid 9 12 

Amsterdam 51 48 

Rotterdam 19 12 

Den Haag 19 22 

Utrecht 97 73 

Buitenland   

 
Totaal aantal uitvoeringen 

 
260 

 
240 

Waarvan in standplaats 97 73 

Waarvan 
schoolvoorstellingen 

178 150 

 

Regionale spreiding van 
bezoekers 

BOEKJAAR 2017 BEGROTING 

Noord 410  

Oost 1232  

Midden 575  

West 2450  

Zuid 675  

Amsterdam 2974  

Rotterdam 1150  

Den Haag 1100  

Utrecht 7057  

Buitenland  0 

Waarvan in standplaats 7057  

Waavan schoolvoorstellingen 11251 9415 
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Zoals op de vorige pagina getoond is de spreiding van de voorstellingen behoorlijk conform de begrote 
spreiding. We spelen veel schoolvoorstellingen en daarmee spelen we door het gehele land. We hebben 
een goed netwerk van scholen waar we ieder jaar weer terug keren meet een nieuwe voorstelling of een 
voorstelling die op repertoire staat. Hierdoor kan de spreiding goed worden ingeschat.  In onze 
standplaats: Utrecht hebben we een hele stevige basis. 97 van de 260 voorstellingen = 37% van onze 
voorstellingen = 40% van ons publiek, spelen we in Utrecht. Dit komt mede door onze sterke 
samenwerkingspartners zoals Museum Catharijneconvent (De Hervormers), De Classic Tour en onze 
nieuwe voorstelling 1609: Staakt het vuren die een langere speelperiode heeft gehad in Theater Kikker.  
 
Dit onderstaande overzicht toont aan hoeveel gelden er via de CJP Cultuurkaart binnen zijn gekomen 
en hoe de spreiding is per provincie. Waarbij opvalt dat we de meeste cultuurkaartgelden verkrijgen 
vanuit provincie Noord-Holland. 
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EIQ 
Ons EIQ over 2017 is 43,26%. In de begroting was dat 35,7%, dit positieve resultaat is voor een groot 
deel te danken aan een aantal grote opdrachtgevers voor onze bedrijfsproducten. Zo hebben we voor het 
Ministerie van Economische Zaken een groot aantal presentatietrainingen mogen verzorgen, waardoor 
deze inkomsten rond de 24.000,- euro uitkwamen in plaats van de begrote 18.000,- euro. Ook hebben 
we inkomsten uit niet begrote coproducties met Het Catharijneconvent en Utrecht Marketing (voorheen 
Culturele Zondagen). Daarnaast hebben we een score van 100% van de aangevraagde ondersteuning bij 
private fondsen. Hierdoor komt de verhouding tussen publiek geld en privaat geld anders te liggen dan 
begroot.  
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8. Reflectie op organisatie en bestuur  
 
 
Personeel - terugblik op het afgelopen jaar 
Aluin is de laatste jaren zo succesvol geworden met enorm veel voorstellingen buiten het theater dat het 
praktisch, productioneel en logistiek een steeds grotere uitdaging was voor ons onderbezette kantoor 
om het allemaal voor elkaar te krijgen.  Vanaf januari 2017 is Hemmo Bruinenberg het kantoor van Aluin 
twee dagen per week komen versterken als marketeer en assistent-zakelijk leider.  Dit heeft direct veel 
positieve gevolgen gehad voor de organisatie van Aluin. De andere 4 vaste medewerkers voelde 
verlichting van hun taak en we konden meer inzetten op directe publiekswerving.  
 
Vanaf januari werken we met een vaste kern van vijf medewerkers, verdeeld over vier functies; artistieke 
leiding, zakelijke leiding, bureau/publiciteitsmedewerker, marketeer/assistent-zakelijk leider. De 
artistieke leiding bestaat uit Erik Snel (0,6fte) en Victorine Plante (0,5fte). Gezamenlijk zijn ze 
verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit en voortgang van Aluin. Beiden hebben een aantal taken 
zoals, repertoire bepalen, schrijven nieuw repertoire, dramaturgie, regie, spel, educatie, talenten 
scouten, de worteling in de stad Utrecht verzorgen, contact en samenwerking met het veld en andere 
disciplines en programmering Aluintuin. Deze taken zijn opgenomen bij de verschillende producties bij 
de activiteitenlasten. Moon Brocken (0,5fte) is de zakelijk leider van Aluin. Zij heeft als kerntaak het 
financiële - en personeelsbeleid, daarnaast is ze eindverantwoordelijk voor de planning en producties 
en het onderhouden van het zakelijk netwerk. Verder verzorgt ze de boekhouding van Aluin. Hanneke 
de Bruin (0,4fte)  is onze publiciteit/bureaumedewerker, die naast het uitvoeren van publiciteitstaken 
ook bureautaken uitvoert en zorg draagt voor de verhuur van de zaal. En dan dus de nieuwe medewerker 
Hemmo Bruinenberg (0,4fte). Met de structurele subsidie van de Gemeente Utrecht en de opbrengsten 
van de zaalverhuur en de bar betalen we de vaste personeels, –en beheerslasten. De projectkosten 
dekken we met de structurele subsidie van Fonds Podiumkunsten, met eigen inkomsten en additionele 
fondsen. 
 
We werken met een kern van vaste spelers. Omdat de mogelijkheid om deze vast in dienst te nemen er 
niet is, hopen we toch voldoende aaneengesloten speelperiodes te creëren waardoor de acteurs in ieder 
geval een gezonde basis hebben voor hun werkzaamheden. Tot op heden is dat goed gelukt en we hebben 
er alle vertrouwen in dat dit in de toekomst ook gaat lukken, door de combinatie van spelen op scholen 
en in het theater. Alle spelers hebben een sterke band met Aluin. 
 
Theatergroep Aluin maakt complexe verhalen of materie helder en toegankelijk. De speelstijl is daarom 
dynamisch en eenvoudig. Onze acteurs moeten een goed gevoel voor taal hebben, muzikaal zijn, snel 
kunnen schakelen, van hilarisch tot dramatisch kunnen spelen. Ze moeten energiek zijn, goed samen 
kunnen spelen en uitnodigend zijn naar het publiek om in ons feestje mee te gaan. We merken dat we 
acteurs op kunnen leiden door ze onze voorstellingen te laten spelen. Bij Aluin speel je soms honderden 
keren dezelfde voorstelling. Daar word je zeer ervaren van en we kunnen daarom ook acteurs van 
eenvoudiger naar complexere voorstellingen door laten groeien. Zo groeit niet alleen ons publiek van 
leek naar fijnproever, maar geldt dat ook voor de makers.  
 
Villa Concordia 
De kosten voor de huur van het pand Villa Concordia zijn relatief hoog vanwege het aantal vierkante 
meters. De uitstraling die het pand heeft en het effect dat het op de naam en betekenis van Aluin is echter 
onbetaalbaar. Het is een heerlijk pand qua sfeer, voorzieningen en afmetingen om in te werken. 
Bovendien is het noodzakelijk om een eigen huis te hebben als je, zoals wij, vaak op heel korte termijn 
en flexibel moet werken. Bovendien merken we dat niet alleen wij, maar elk publiek zich op zijn gemak 
voelt bij ons. Of het nou een klas Gymnasiasten is of een stel directeuren dat een leiderschapstraining 
komt volgen. In 2017 hebben we na een succesvolle crowdfunding de foyer een opknapbeurt kunnen 
geven. De zaal is in trek bij huurders door de grote vrijheid die ze ervaren in ons pand en de enorme luxe 
van gratis parkeren voor de deur.  
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Referentie: AJF                Utrecht, 7-5-2018
Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,
Folgerts Financiele Diensten

AJ Folgerts
Administrateur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Theatergroep Aluin te
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 3.243 2.366

3.243 2.366

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 39.900 11.177
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 7.442 1.842
Subsidievorderingen 42.295 6.312
Overlopende activa 2.263 5.135

91.900 24.466

Liquide middelen 79.501 32.656

Totaal activazijde 174.644 59.488

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve 69.183 26.457

69.183       26.457       

Langlopende schulden
Subsidieverplichtingen 28.125 -

28.125 -

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 13.673 8.447
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 3.656 1.952
Subsidieverplichtingen 8.092 -
Overlopende passiva 51.915 22.632

77.336 33.031

Totaal passivazijde 174.644 59.488

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 Begroting
 2017

2016

€ € €
BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
  - Recette 2.288         13.400       2.286         
  - Uitkoop 100.757     55.325       79.617       
  - Partage 11.997       17.300       1.948         
1 Publieksinkomsten Totaal 115.042     86.025       83.851       

    3a. Baten coproducties 10.000 6.581         -            
    3b. Overige inkomsten 4.894 -            
3 Overige Directe Inkomsten 14.894 6.581 -

4. Totaal directe opbrengsten 129.936 92.606 83.851

5. Indirecte opbrengsten - 34.000 -

6b. Bijdragen van bedrijven 25.823 19.500 43.019

6c. Bijdragen van private fondsen 28.008 10.975 7.500

6e. Overige private bijdragen 35.850 - 40.150

6. Totaal bijdragen uit private 89.681 30.475 90.669

7 Totaal Eigen Inkomsten 219.617 157.081 174.520

8   Meerjarige subsidie FPK 114.188 135.000 -            
10 Meerjarige subsidie Gem Utrecht 173.910 170.000 126.250
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdr. 288.098 305.000 126.250

14 Totale baten 507.715 462.081 300.770

Inkomstenquotes;
EIQ; (€ 219.617,= / € 507.715,= x 100%) = 43,26%

AIQ; (€ 507.715,= -/- € 75.000,= -/- € 114.188,=) x 100% = 62,74%
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 Begroting
 2017

2016

€ € €
LASTEN

1 Beheerslasten personeel 131.946 135.036 88.289
2 Beheerslasten materieel 64.746 62.027 61.662

3 Totale beheerslasten 196.692 197.063 149.951

     Act. lasten personeel voorbereiding 94.756 93.211 52.689
     Act. lasten personeel uitvoering 125.605 122.565 79.033
4 Activiteitenlasten personeel 220.361 215.776 131.722

     Act. lasten materieel voorbereiding 12.590 14.797 8.430
     Act. lasten materieel uitvoering 26.955 14.193 15.955
     Marketing 2.569 - 1.720
     Educatieve activiteiten - 4.500 -
5 Activiteitenlasten materieel 47.240 49.242 30.289

6 Totale activiteitenlasten 267.601 265.018 162.011

7 Totale Lasten 464.293 462.081 311.962

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 43.422 - -11.192

9 Saldo rentebaten/lasten 83 60 106

10 Saldo bijzondere baten/lasten -779 - -
11 Exploitatieresultaat 42.726 60 -11.086

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst 2,4 2,4 1,6
Fte. Inhuur 4,2 3,7 2,8
Totaal Fte. personele bezetting 6,6 6,1 4,4

 - 6 -



Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.3  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Totaal 2017 Totaal 2016
€ €

Aanschafwaarde 5.669 3.269
Cumulatieve afschrijvingen -3.303 -3.020
Boekwaarde per 1 januari 2.366 249

Investeringen 1.707 2.400
Afschrijvingen -830 -283
Mutaties 2017 877 2.117

Aanschafwaarde 7.376 5.669
Cumulatieve afschrijvingen -4.133 -3.303
Boekwaarde per 31 december 3.243 2.366

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren 14.034 11.177
Nog te factureren omzet 25.866 -

39.900 11.177

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 7.442 1.249
Premies pensioen - 593

7.442 1.842

Subsidievorderingen
Structurele subsidie Gemeente Utrecht 16.195 6.312
Overige fondsen 26.100 -

42.295 6.312

Overige fondsen
Zabawas 7.500 -
Elise Mathilde Fonds 2.500 -
Stichting KF Hein Fonds 4.000 -
Prins Bernard Cultuurfonds 7.500 -
Lirafonds 4.600 -
Stand per 31 december 26.100 -
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.3  Toelichting op de balans

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overlopende activa
Waarborgsommen 1.581 1.581
Vooruitbetaalde kosten 339 3.247
Voorraad emballage 260 206
Nog te ontvangen rente spaarrekening 83 101

2.263 5.135

Liquide middelen
Rekening courant ING Vermogen Spaarrekening 59.646 19.545
Rekening courant ING Betaalrekening 19.743 12.861
Kas 222 250
Kruisposten bank/kas -110 -

79.501 32.656
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.3  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2017 2016
€ €

Algemene reserve
Stand per 1 januari 26.457 37.543
Resultaat boekjaar 42.726 -11.086
Stand per 31 december 69.183 26.457

LANGLOPENDE SCHULDEN

Subsidieverplichtingen

Fonds Podiumkunsten
Nog te besteden meerjarige subsidie 28.125 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren 13.673 8.447

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 3.174 1.952
Premies pensioen 482 -

3.656 1.952

Subsidieverplichtingen
Vooruitontvangen subsidies 8.092 -

Overlopende passiva
Nog te betalen projectkosten 22.619 412
Vooruitgefactureerde omzet 6.405 6.166
Reservering vakantiegeld 6.347 5.442
reservering loonkosten; nog te verlonen artistieke leiding 5.932 -
Accountant en administratiekosten 5.500 5.500
Nog terug te betalen ziekengeldverzekering 5.112 5.112

51.915 22.632
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.3  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft per 1 augustus 2014 een nieuw huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de
locatie Concordiastraat 67 te Utrecht. De huurverplichting bedraagt € 22.688,64 per jaar. De
huurverplichting is aangegaan voor een periode van 4 jaar en 10 maanden en loopt tot en met 1 juni 2018.
De huurovereenkomst is tussentijds verlengd met 2 jaar tot juni 2020.
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.4  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 
2017

2016

€ € €
BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
-    Recette 2.288 13.400 2.286
-    Uitkoop 100.757 55.325 79.617
-    Partage 11.997 17.300 1.948
1.  Publieksinkomsten Totaal 115.042 86.025 83.851

3a. Vergoedingen coproducent 10.000 6.581 -
3b. Overige inkomsten; opbrengsten bar 4.894 - -
3.   Totaal overige inkomsten 14.894 6.581 -

4.   Totaal directe opbrengsten 129.936 92.606 83.851

5.   Indirecte opbrengsten - 34.000 -

6b. Bijdragen van bedrijven 25.823 19.500 43.019
6c. Bijdragen van private fondsen 28.008 10.975 7.500
6e. Overige private bijdragen 35.850 - 40.150
6.   Totaal bijdragen uit private middelen 89.681 30.475 90.669

Publieke Subsidies en Bijdragen
8.   Meerjarige subsidie FPK 114.188 135.000 -
10. Meerjarige subsidie Gem Utrecht 173.910 170.000 126.250
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 288.098 305.000 126.250

6c. Specificatie bijdrage van private fondsen
Zawabas 7.500 - -
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.750 - 7.500
Lirafonds 4.216 - -
Fentener van Vlissingenfonds 4.000 - -
Gemeente Utrecht (incidenteel) 2.500 - -
Elise Mathilde Fonds 2.292 - -
Stichting KF Hein Fonds 3.750 - -

28.008 - 7.500

1 Beheerslasten personeel
-  Artistieke leiding 59.481 71.498 52.612
-  Zakelijke leiding 32.988 32.948 23.043
-  Facilitaire ondersteuning / pr-medewerker 33.652 30.590 14.716
-  Overige personeelskosten 6.265 - 3.811
-  Ontvangen uitkeringen ziekengeld -440 - -5.893
Totaal beheerslasten personeel 131.946 135.036 88.289

Binnen de instelling is sprake van een overheidssubsidie kleiner dan € 500.000,=. Binnen de stichting zijn voor functionarissen geen
beloningen van toepassing welke de normering topinkomens overschrijden.
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Stichting Theatergroep Aluin te Utrecht  

2.4  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 
2017

2016

€ € €
2 Beheerslasten materieel

Huisvesting en bureaukosten
Huur bedrijfsruimte 23.310 23.360 23.252
Energiekosten 8.804 9.120 8.623
Zakelijke verzekeringen 6.819 5.750 6.883
Administratiekosten 5.920 3.750 7.522
Algemene publiciteitskosten, website en overig 5.424 4.700 -
Overige huisvestingskosten 3.346 - 3.116
Automatisering 3.244 - 1.150
Accountantskosten 2.700 3.750 2.700
kantoorbenodigdheden en porti 1.347 1.000 1.634
Aanschaf klein inventaris 877 - 1.587
Afschrijvingskosten apparatuur/inventaris 830 - 283
Contributies 619 - 1.222
Telecommunicatie / internet 528 600 485
Kosten betalingsverkeer 359 350 216
Vergunning horeca - - 1.126
Overige algemene kosten 2.369 1.000 1.863

66.496 62.027 61.662
Doorbelaste huisvestingskosten -1.750 - -
Totaal beheerslasten materieel 64.746 62.027 61.662

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
- Acteurs 138.190 139.085 78.370
- Technicus 19.093 24.886 7.335
- Regisseur 20.991 13.100 9.425
- Productie 9.698 19.530 2.285
- Schrijver 12.576 15.200 1.225
- Loonkosten Avicenna 5.275 - 16.440
- Loonkosten externe opdrachten 14.538 - 12.642
- Publiciteitsmedewerker - 2.425 2.000
- Zakelijke leiding - 1.550 2.000
Waarvan activiteitenlasten pers. uitvoering -125.605 -122.565 -79.033

94.756 93.211 52.689

Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding 12.590 14.797 8.430
Uitvoeringskosten 13.216 14.193 8.683
Inkoopwaarde bar 2.569 - 1.720
Kosten Avicenna en overige externe projecten 5.126 - 4.184
Publiciteitskosten / marketing 13.739 15.752 7.272
Educatieve activiteiten - 4.500 -

47.240 49.242 30.289

Bijzondere lasten
Afboek oninbare vordering voorgaande boekjaren 779 - -
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Stichting Aluin 
Concordiastraat 67 a 
3551 EM Utrecht 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Aluin te Utrecht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Aluin op 31 december 2017 en van het resultaat in 
overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 
van het Fonds Podiumkunsten.  
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in 
alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking 
en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020, alsmede het 
Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2017 
2. de staat van baten en lasten over 2017 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 en tevens het 
Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aluin zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 
 



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en 
het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording 
Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020. 

 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 



Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing. 
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de entiteit. 
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan. 
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere 
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband 
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met 
bestuur bespreken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is 
verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 
 
 
Almere, 9 mei 2018 
namens ALGO Accountancy 
Was getekend: 
 
R.J.J. Fennis RA RE  



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording
Theatergroep Aluin 2017

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Producties
Nieuwe producties 4 2
Reprise producties 9 8
Nieuwe Co-producties 3 2
Reprise Co-producties 2
 
Totaal aantal producties 18 12

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Bezoeken per categorie
Nieuwe producties 5858
Reprise producties 2347
Nieuwe Co-producties 3986
Reprise Co-producties 5432
 
Totaal aantal bezoeken 17623 17035

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten
Noord 7 6
Oost 14 17
Midden 8 10
West 36 40
Zuid 9 12
Amsterdam 51 48
Rotterdam 19 12
Den Haag 19 22
Utrecht 97 73
Buitenland
 
Totaal aantal uitvoeringen 260 240
Waarvan in standplaats 97 73
Waarvan schoolvoorstellingen 178 150

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Regionale spreiding van
bezoekers
Noord 410
Oost 1232
Midden 575
West 2450
Zuid 675
Amsterdam 2974
Rotterdam 1150
Den Haag 1100
Utrecht 7057
Buitenland 0
 
Totaal aantal bezoekers 17623 17035
Waarvan in standplaats 7057
Waavan schoolvoorstellingen 11251 9415



Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording
Theatergroep Aluin 2017

 
HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 6372 7770
Schoolvoorstellingen 11251 9415
 
Totaal 17623 17035
Waarvan betalend (regulier) 4584 7620
Waarvan niet betalend (regulier) 1788 150

 
HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR

Overige gegevens activiteiten
Educatieve activiteiten 56 18
Inleidingen 4
Anders/Overige
(toe te lichten in verslag) 15 20

Totaal 75
 

HUIDIG BOEKJAAR 2017 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Aantal voorstellingen over de
twee circuits (kleine en grote zaal)
Grote zaal (>400 stoelen) 4
Kleine zaal (<=400 stoelen) 254 30
Geen capaciteit opgegeven 2
 
Totaal 260 30



 
 
Toelichting bij Model III Overige gegevens activiteiten 

 
Anders/overige  15 – er zijn workshops gegeven via onze opdrachtgever Avicenna 
(academie voor leiderschap) aan cursisten 

 
 
 

Model IV = speellijst gegenereerd uit digitale invoer FPK: zie bijlage 
 

 
 

Model V Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties van producerende 
instellingen 
 

 Circuit Klein/Midden Groot Totaal 
A 
Neem over 
uit 
beschikking 

Bedrag gemiddeld 
subsidie per prestatie 

 
€ 1.250 

 
€ 0 

 
N.v.t. 

B 
Neem over 
uit 
beschikking 

Aantal subsidiabel 
tot en met 
verslagjaar 

30 0  

C1 
Neem over uit 
prestatieoverzichten 
van dit en 
vorige 
verslagjaren 

Aantal gerealiseerd tot en 
met verslagjaar 

254 4  

C2 
Eventuele 
herverdeli
ng 

Aantal gerealiseerd tot en 
met verslagjaar 
(herverdeeld) 

254   

D 
Bereken C2-B . 

Eventuele onderprestatie 
tot en met verslagjaar. 

224   

E 
Bereken D x A. 

Tegenwaarde eventuele 
onderprestatie 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
 



 

Aan: het bestuur en de directie van 
Stichting Aluin 
Concordiastraat 67 a 
3551 EM Utrecht 
 
Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2017  
 
Opdracht 
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III-P voor de 
prestatieverantwoording 2017 zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 12 maart 2018. Deze rapportage 
bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij 
aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden 
hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in 
aanmerking zouden zijn gekomen. 
 
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 
met betrekking tot financiële informatie”. 
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting Aluin zijn overeengekomen en het rapporteren over 
de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn door het Fonds 
Podiumkunsten benoemd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020. 
Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen 
werkzaamheden betekent dit dat op het in het Model III-P voor de prestatieverantwoording opgenomen 
cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een 
beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend 
omtrent de getrouwheid van het in Model III-P voor de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en 
toelichtingen daarop. 
Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om daarmee 
ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces.  
Het beoordelen van deze uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van onze taak. 
 
Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 
- Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de 
prestatiegegevens is beschreven. 
- Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder functiescheiding 
en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te 
waarborgen. 
- Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal malen per jaar dat 
het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen 
bestaan conform de beschrijving. 
- Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn 
vastgelegd. 
- Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en reprises, al dan 
niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;  



 
 
Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden (vervolg)  
- Wij zijn voor een deelwaarneming van 27 prestaties nagegaan dat deze zijn geregistreerd in het online 
registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, 
podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende bezoekers; 
- Wij zijn voor een deelwaarneming van 27 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie;  
- Wij zijn voor een deelwaarneming van 27 prestaties nagegaan dat de verantwoorde bezoekersaantallen, 
betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende documentatie; 
 
 
Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
- Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de 
prestatiegegevens is beschreven; 
- Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder 
functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgen; 
- Wij hebben middels een deelwaarneming van 27 prestatiegegevens vastgesteld dat het proces en de daarin 
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving; 
- Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn 
vastgelegd; 
- Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en reprises, al 
dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie; 
- Wij hebben voor een deelwaarneming van 27 prestaties vastgesteld dat deze correct zijn geregistreerd in het 
online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, 
podium/zaal/locatie/festival, betalende en niet-betalende bezoekers; 
- Wij hebben voor een deelwaarneming van 27 prestaties vastgesteld dat deze daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie; 
- Wij hebben voor een deelwaarneming van 27 prestaties vastgesteld dat de  verantwoorde 
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende documentatie. 
 
 
Beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Aluin en het Fonds Podiumkunsten aangezien anderen 
die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij 
verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming 
vooraf. 
 
 
Almere, 27 maart 2018 
namens ALGO Accountancy 
Was getekend: 
 
R.J.J. Fennis RA RE  
 



Productie
Datum 
uitvoering

Aantal 
bezoekers

Aantal 
betalen
de 
bezoek
ers Plaats

1 1609 Staakt het vuren 07-okt-17 140 140 Haarlem (NH)
2 1609 Staakt het vuren 21-dec-17 60 49 Utrecht (UT)
3 1609 Staakt het vuren 22-dec-17 136 83 Utrecht (UT)
4 1609 Staakt het vuren 23-dec-17 91 85 Utrecht (UT)
5 1609 Staakt het vuren 24-dec-17 73 61 Utrecht (UT)
6 1609 Staakt het vuren 27-dec-17 75 11 Utrecht (UT)
7 1609 Staakt het vuren 28-dec-17 79 77 Utrecht (UT)
8 1609 Staakt het vuren 28-dec-17 95 89 Utrecht (UT)
9 1609 Staakt het vuren 29-dec-17 54 52 Utrecht (UT)

10 1609 Staakt het vuren 29-dec-17 72 71 Utrecht (UT)
11 1609 Staakt het vuren 30-dec-17 118 95 Utrecht (UT)

Totalen 11 993 813

1 Aluintuin 29-jun-17 58 43 Utrecht (UT)
2 Aluintuin 30-jun-17 62 47 Utrecht (UT)
3 Aluintuin 01-jul-17 62 47 Utrecht (UT)

Totalen 3 182 137

1 Antigone 10-jan-17 50 50 Haarlem (NH)
2 Antigone 10-jan-17 50 50 Haarlem (NH)
3 Antigone 11-jan-17 50 50 Haarlem (NH)
4 Antigone 09-mrt-17 22 22 Zutphen (GLD)
5 Antigone 23-mrt-17 5 5 Deventer (OV)
6 Antigone 26-okt-17 100 100 Utrecht (UT)
7 Antigone 26-okt-17 100 100 Utrecht (UT)

Totalen *7 377 377

Bodeverhalen 09-apr-17 100 0 Alkmaar (NH)
Totalen 1 100 0

1 Classic Tour 22-jan-17 30 30 Utrecht (UT)
2 Classic Tour 13-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
3 Classic Tour 13-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
4 Classic Tour 14-feb-17 50 50 Utrecht (UT)
5 Classic Tour 14-feb-17 50 50 Utrecht (UT)
6 Classic Tour 15-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
7 Classic Tour 15-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
8 Classic Tour 16-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
9 Classic Tour 16-feb-17 60 60 Utrecht (UT)

10 Classic Tour 17-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
11 Classic Tour 17-feb-17 60 60 Utrecht (UT)



12 Classic Tour 13-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
13 Classic Tour 13-mrt-17 57 57 's-Gravenhage (ZH)
14 Classic Tour 14-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
15 Classic Tour 14-mrt-17 57 57 's-Gravenhage (ZH)
16 Classic Tour 15-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
17 Classic Tour 15-mrt-17 57 57 's-Gravenhage (ZH)
18 Classic Tour 16-mrt-17 58 58 's-Gravenhage (ZH)
19 Classic Tour 17-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
20 Classic Tour 17-mrt-17 57 57 's-Gravenhage (ZH)
21 Classic Tour 21-mrt-17 58 58 's-Gravenhage (ZH)
22 Classic Tour 22-mrt-17 58 58 's-Gravenhage (ZH)
23 Classic Tour 27-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
24 Classic Tour 28-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
25 Classic Tour 30-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
26 Classic Tour 31-mrt-17 56 56 's-Gravenhage (ZH)
27 Classic Tour 18-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
28 Classic Tour 18-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
29 Classic Tour 19-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
30 Classic Tour 19-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
31 Classic Tour 20-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
32 Classic Tour 20-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
33 Classic Tour 21-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
34 Classic Tour 21-apr-17 60 60 Rotterdam (ZH)
35 Classic Tour 27-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
36 Classic Tour 27-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
37 Classic Tour 28-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
38 Classic Tour 28-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
39 Classic Tour 29-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
40 Classic Tour 29-jun-17 55 55 Haarlem (NH)
41 Classic Tour 24-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
42 Classic Tour 24-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
43 Classic Tour 25-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
44 Classic Tour 25-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
45 Classic Tour 26-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
46 Classic Tour 26-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
47 Classic Tour 27-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
48 Classic Tour 27-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
49 Classic Tour 30-okt-17 56 56 Amsterdam (NH)
50 Classic Tour 30-okt-17 52 52 Amsterdam (NH)
51 Classic Tour 06-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
52 Classic Tour 06-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
53 Classic Tour 07-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
54 Classic Tour 07-nov-17 59 59 Amsterdam (NH)
55 Classic Tour 08-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
56 Classic Tour 08-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
57 Classic Tour 09-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)



58 Classic Tour 09-nov-17 62 62 Amsterdam (NH)
59 Classic Tour 10-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
60 Classic Tour 10-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
61 Classic Tour 13-nov-17 77 77 Amsterdam (NH)
62 Classic Tour 13-nov-17 77 77 Amsterdam (NH)
63 Classic Tour 14-nov-17 50 50 Amsterdam (NH)
64 Classic Tour 14-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
65 Classic Tour 15-nov-17 56 56 Amsterdam (NH)
66 Classic Tour 15-nov-17 40 40 Amsterdam (NH)
67 Classic Tour 20-nov-17 50 50 Amsterdam (NH)
68 Classic Tour 20-nov-17 25 25 Amsterdam (NH)
69 Classic Tour 24-nov-17 60 60 Amsterdam (NH)
70 Classic Tour 27-nov-17 45 45 Amsterdam (NH)
71 Classic Tour 27-nov-17 50 50 Amsterdam (NH)
72 Classic Tour 28-nov-17 59 59 Amsterdam (NH)
73 Classic Tour 28-nov-17 62 62 Amsterdam (NH)
74 Classic Tour 29-nov-17 40 40 Amsterdam (NH)
75 Classic Tour 30-nov-17 70 70 Amsterdam (NH)
76 Classic Tour 30-nov-17 70 70 Amsterdam (NH)
77 Classic Tour 01-dec-17 54 54 Amsterdam (NH)
78 Classic Tour 01-dec-17 52 52 Amsterdam (NH)
79 Classic Tour 05-dec-17 60 60 Amsterdam (NH)
80 Classic Tour 05-dec-17 70 70 Amsterdam (NH)
81 Classic Tour 06-dec-17 53 53 Amsterdam (NH)
82 Classic Tour 06-dec-17 53 53 Amsterdam (NH)
83 Classic Tour 07-dec-17 50 50 Amsterdam (NH)
84 Classic Tour 07-dec-17 60 60 Amsterdam (NH)
85 Classic Tour 08-dec-17 60 60 Amsterdam (NH)
86 Classic Tour 11-dec-17 60 60 Rotterdam (ZH)
87 Classic Tour 12-dec-17 60 60 Rotterdam (ZH)
88 Classic Tour 13-dec-17 50 50 Rotterdam (ZH)
89 Classic Tour 13-dec-17 50 50 Rotterdam (ZH)
90 Classic Tour 14-dec-17 50 50 Rotterdam (ZH)
91 Classic Tour 14-dec-17 50 50 Rotterdam (ZH)
92 Classic Tour 18-dec-17 50 50 Amsterdam (NH)
93 Classic Tour 18-dec-17 50 50 Amsterdam (NH)
94 Classic Tour 19-dec-17 50 50 Amsterdam (NH)

Totalen 94 5332 5332

1 DOS Voetbalwonder 23-apr-17 170 0 Utrecht (UT)
2 DOS Voetbalwonder 23-apr-17 110 0 Utrecht (UT)
3 DOS Voetbalwonder 23-apr-17 135 0 Utrecht (UT)
4 DOS Voetbalwonder 23-apr-17 135 0 Utrecht (UT)

Totalen 4 550 0



1 Elektra 09-jan-17 35 35 Schagen (NH)
2 Elektra 10-jan-17 70 70 Groenlo (GLD)
3 Elektra 16-jan-17 60 60 Bussum (NH)
4 Elektra 24-jan-17 60 60 Purmerend (NH)
5 Elektra 26-jan-17 60 60 Dordrecht (ZH)
6 Elektra 28-jan-17 60 60 's-Gravenhage (ZH)
7 Elektra 30-jan-17 60 60 Veghel (NB)
8 Elektra 31-jan-17 60 60 Dordrecht (ZH)
9 Elektra 01-feb-17 60 60 Rotterdam (ZH)

10 Elektra 02-feb-17 60 60 Haarlem (NH)
11 Elektra 02-feb-17 76 76 Utrecht (UT)
12 Elektra 03-feb-17 68 64 Utrecht (UT)
13 Elektra 04-feb-17 57 55 Utrecht (UT)
14 Elektra 06-feb-17 60 60 Gorinchem (ZH)
15 Elektra 07-feb-17 60 60 Assen (DR)
16 Elektra 08-feb-17 60 60 Leeuwarden (FR)
17 Elektra 09-feb-17 60 60 Tiel (GLD)
18 Elektra 13-feb-17 60 60 's-Gravenhage (ZH)
19 Elektra 14-feb-17 60 60 Rotterdam (ZH)
20 Elektra 16-feb-17 60 60 Kampen (OV)
21 Elektra 17-feb-17 60 60 Gemert (NB)
22 Elektra 20-feb-17 60 60 Boxmeer (NB)
23 Elektra 21-feb-17 60 60 Rotterdam (ZH)
24 Elektra 22-feb-17 60 60 Utrecht (UT)
25 Elektra 23-feb-17 60 60 Amersfoort (UT)
26 Elektra 07-mrt-17 60 60 Nijverdal (OV)
27 Elektra 07-mrt-17 60 60 Apeldoorn (GLD)
28 Elektra 09-mrt-17 60 60 's-Hertogenbosch (NB)
29 Elektra 10-mrt-17 60 60 De Bilt (UT)
30 Elektra 11-mrt-17 65 0 Leiden (ZH)
31 Elektra 13-mrt-17 60 60 Haarlem (NH)
32 Elektra 14-mrt-17 60 60 Castricum (NH)
33 Elektra 15-mrt-17 60 60 's-Hertogenbosch (NB)
34 Elektra 16-mrt-17 60 60 Ede (GLD)
35 Elektra 17-mrt-17 60 60 Leeuwarden (FR)
36 Elektra 17-mrt-17 60 60 Leeuwarden (FR)
37 Elektra 20-mrt-17 60 60 Almere (FL)
38 Elektra 21-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)
39 Elektra 21-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)
40 Elektra 22-mrt-17 60 60 Voorburg (ZH)
41 Elektra 23-mrt-17 60 60 Buitenpost (FR)
42 Elektra 24-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)
43 Elektra 27-mrt-17 60 60 Velsen Zuid (NH)
44 Elektra 28-mrt-17 60 60 Noordwijkerhout (ZH)
45 Elektra 29-mrt-17 60 60 Amstelveen (NH)
46 Elektra 30-mrt-17 113 102 Hengelo (OV)



47 Elektra 31-mrt-17 75 75 Oss (NB)
48 Elektra 03-apr-17 60 60 Amsterdam (NH)
49 Elektra 04-apr-17 60 60 Baarn (UT)
50 Elektra 05-apr-17 60 60 Overveen (NH)
51 Elektra 06-apr-17 25 25 Utrecht (UT)
52 Elektra 06-apr-17 25 25 Utrecht (UT)
53 Elektra 07-apr-17 60 60 Spijkenisse (ZH)
54 Elektra 11-apr-17 60 60 Leek (GR)
55 Elektra 12-apr-17 60 60 Hulst (ZE)
56 Elektra 13-apr-17 60 60 Leiden (ZH)
57 Elektra 18-apr-17 60 60 Amsterdam (NH)
58 Elektra 02-mei-17 60 60 Zutphen (GLD)
59 Elektra 23-mei-17 50 50 Heerenveen (FR)
60 Elektra 24-mei-17 60 60 Hilversum (NH)
61 Elektra 24-mei-17 60 60 Hilversum (NH)
62 Elektra 30-mei-17 60 60 Hilversum (NH)

Totalen 62 3719 3637

1 Hervormers (pilot) 15-jan-17 185 0 Utrecht (UT)
2 Hervormers (pilot) 11-mrt-17 65 0 Utrecht (UT)

Totalen 2 250 0

1 Hervormers 10-jun-17 100 100 Utrecht (UT)
2 Hervormers 21-sep-17 450 0 Utrecht (UT)
3 Hervormers 23-sep-17 50 50 Utrecht (UT)
4 Hervormers 23-sep-17 50 50 Utrecht (UT)
5 Hervormers 27-sep-17 50 50 Utrecht (UT)
6 Hervormers 27-sep-17 50 50 Utrecht (UT)
7 Hervormers 28-sep-17 30 30 Utrecht (UT)
8 Hervormers 30-sep-17 50 50 Utrecht (UT)
9 Hervormers 30-sep-17 50 50 Utrecht (UT)

10 Hervormers 04-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
11 Hervormers 04-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
12 Hervormers 07-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
13 Hervormers 07-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
14 Hervormers 14-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
15 Hervormers 14-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
16 Hervormers 18-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
17 Hervormers 18-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
18 Hervormers 21-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
19 Hervormers 21-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
20 Hervormers 25-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
21 Hervormers 25-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
22 Hervormers 28-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
23 Hervormers 28-okt-17 60 60 Utrecht (UT)
24 Hervormers 31-okt-17 156 156 Utrecht (UT)



25 Hervormers 04-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
26 Hervormers 04-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
27 Hervormers 08-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
28 Hervormers 08-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
29 Hervormers 11-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
30 Hervormers 11-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
31 Hervormers 12-nov-17 110 110 Utrecht (UT)
32 Hervormers 15-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
33 Hervormers 15-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
34 Hervormers 18-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
35 Hervormers 18-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
36 Hervormers 22-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
37 Hervormers 22-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
38 Hervormers 25-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
39 Hervormers 25-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
40 Hervormers 29-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
41 Hervormers 29-nov-17 60 60 Utrecht (UT)
42 Hervormers 09-dec-17 60 60 Utrecht (UT)
43 Hervormers 09-dec-17 60 60 Utrecht (UT)
44 Hervormers 16-dec-17 60 60 Utrecht (UT)
45 Hervormers 16-dec-17 60 60 Utrecht (UT)

Totalen 45 3186 2736

1 KJK 13-feb-17 100 100 Woerden (UT)
2 KJK 22-feb-17 100 100 Utrecht (UT)
3 KJK 09-mrt-17 75 75 Amsterdam (NH)
4 KJK 10-mrt-17 50 50 Amsterdam (NH)
5 KJK 10-mrt-17 50 50 Amsterdam (NH)
6 KJK 14-mrt-17 45 45 Utrecht (UT)
7 KJK 14-mrt-17 45 45 Utrecht (UT)
8 KJK 31-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)
9 KJK 31-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)

10 KJK 24-mei-17 120 120 Horn (LI)
11 KJK 24-mei-17 120 120 Horn (LI)
12 KJK 29-jun-17 80 80 's-Gravenhage (ZH)

Totalen 12 905 905

1 KJK II 20-jan-17 80 70 Utrecht (UT)
2 KJK II 27-jan-17 120 120 Zwijndrecht (ZH)
3 KJK II 27-jan-17 120 120 Zwijndrecht (ZH)
4 KJK II 29-jan-17 80 80 Zeist (UT)
5 KJK II 08-mei-17 100 100 Wilnis (UT)
6 KJK II 02-nov-17 100 100 Utrecht (UT)

Totalen 6 600 590



1 KJK Theaterdag 03-apr-17 120 120 Delft (ZH)
Totalen 1 120 120

1 KJK Theaterdiner 20-jan-17 50 39 Utrecht (UT)
Totalen 1 50 39

1 Medea Unplugged 20-okt-17 117 117 Amsterdam (NH)
2 Medea Unplugged 02-nov-17 55 55 Amersfoort (UT)
3 Medea Unplugged 30-nov-17 60 60 Leiden (ZH)

Totalen 3 232 232

1 Oidipous Unplugged 19-jan-17 40 30 Utrecht (UT)
2 Oidipous Unplugged 02-feb-17 50 50 's-Gravenhage (ZH)

Totalen 2 90 80

1 Rad van Aluin 09-sep-17 100 0 Rotterdam (ZH)
2 Rad van Aluin 18-okt-17 140 140 Raalte (OV)
3 Rad van Aluin 18-okt-17 140 140 Raalte (OV)
4 Rad van Aluin 01-nov-17 138 138 Kampen (OV)
5 Rad van Aluin 04-nov-17 70 70 Rotterdam (ZH)
6 Rad van Aluin 08-nov-17 210 210 Zwolle (OV)
7 Rad van Aluin 08-nov-17 38 38 Zwolle (OV)
8 Rad van Aluin 16-nov-17 23 23 Enschede (OV)
9 Rad van Aluin 29-nov-17 130 130 Delft (ZH)

Totalen 9 989 889

1 Shakeshop 16-jan-17 60 60 Amsterdam (NH)
2 Shakeshop 23-jan-17 60 60 Amsterdam (NH)
3 Shakeshop 30-jan-17 60 60 Amsterdam (NH)
4 Shakeshop 15-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)
5 Shakeshop 15-mrt-17 60 60 Amsterdam (NH)

Totalen 5 300 300

1 Workshop 16-feb-17 20 20 Kampen (OV)
2 Workshop 20-feb-17 20 20 Boxmeer (NB)
3 Workshop 20-feb-17 20 20 Boxmeer (NB)
4 Workshop 22-feb-17 20 20 Utrecht (UT)
5 Workshop 22-feb-17 20 20 Utrecht (UT)
6 Workshop 22-feb-17 20 20 Utrecht (UT)
7 Workshop 22-feb-17 20 20 Utrecht (UT)
8 Workshop 09-mrt-17 22 22 Zutphen (GLD)
9 Workshop 13-mrt-17 32 32 Uden (NB)

10 Workshop 14-mrt-17 20 20 Castricum (NH)
11 Workshop 01-jun-17 4 4 Utrecht (UT)
12 Workshop 01-jun-17 4 4 Utrecht (UT)
13 Workshop 02-jun-17 4 4 Utrecht (UT)
14 Workshop 08-jun-17 14 14 Utrecht (UT)



15 Workshop 08-jun-17 14 14 Utrecht (UT)
16 Workshop 08-jun-17 13 13 Utrecht (UT)
17 Workshop 08-jun-17 14 14 Utrecht (UT)
18 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
19 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
20 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
21 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
22 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
23 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
24 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
25 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
26 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
27 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
28 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
29 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
30 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
31 Workshop 29-jun-17 8 8 Utrecht (UT)
32 Workshop 29-jun-17 8 8 Utrecht (UT)
33 Workshop 29-jun-17 10 10 Utrecht (UT)
34 Workshop 29-jun-17 8 8 Utrecht (UT)
35 Workshop 29-jun-17 8 8 Utrecht (UT)
36 Workshop 30-aug-17 9 9 Utrecht (UT)
37 Workshop 31-aug-17 9 9 Utrecht (UT)
38 Workshop 31-aug-17 15 15 Loenen (GLD)
39 Workshop 31-aug-17 15 15 Loenen (GLD)
40 Workshop 01-sep-17 8 8 Utrecht (UT)
41 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
42 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
43 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
44 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
45 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
46 Workshop 16-okt-17 25 25 Raalte (OV)
47 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
48 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
49 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
50 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
51 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
52 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
53 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
54 Workshop 17-okt-17 25 25 Raalte (OV)
55 Workshop 17-okt-17 25 25 Kampen (OV)
56 Workshop 17-okt-17 25 25 Kampen (OV)
57 Workshop 17-okt-17 25 25 Kampen (OV)
58 Workshop 17-okt-17 25 25 Kampen (OV)
59 Workshop 08-nov-17 25 25 Zwolle (OV)
60 Workshop 08-nov-17 25 25 Zwolle (OV)



61 Workshop 23-nov-17 4 4 Utrecht (UT)
62 Workshop 23-nov-17 4 4 Utrecht (UT)
63 Workshop 24-nov-17 5 5 Utrecht (UT)
64 Workshop 07-dec-17 20 20 Amsterdam (NH)
65 Workshop 23-dec-17 17 17 Utrecht (UT)
66 Workshop 27-dec-17 15 15 Utrecht (UT)
67 Workshop 28-dec-17 12 12 Utrecht (UT)
68 Workshop 29-dec-17 26 26 Utrecht (UT)

Totalen 68 1112 1112


