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Inleiding 
 
Vanaf 1 januari 2017 ontvangt stichting Third Space structurele subsidie voor het maken en produceren van 
bijzonder, eigen en uitdagend werk. Lag in 2017 nog de nadruk op opbouw van de organisatie, voorbereiding van 
projecten en het aangaan en verstevigen van allianties, in 2018 realiseerden we twee grote nieuwe producties: We 
Have Never Been Modern en Dying Together. Ook voerden we 53 performatieve gesprekken binnen het 
langlopende project Building Conversation.  
 
Een belangrijke doelstelling in ons ondernemingsplan voor 2017-2020 was om een divers publiek te bereiken met 
het interactief gerichte werk. Het is onze doelstelling om de oefenruimte van de kunst in te zetten voor 
ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet als vanzelf tegenkomen. We zijn er trots op dit te realiseren en zien uit 
naar de komende twee jaren waarin we kunnen gaan oogsten wat we hebben gezaaid. 
 
In 2018 heeft Third Space ter verwezenlijking van haar doelstellingen de volgende stappen ondernomen: 
 

o Première van We Have Never Been Modern (dit project had de titel Constellations in ons vorige 
jaarverslag); 

o Productieproces en première van Dying Together in Theater Rotterdam; 
o Het indienen van aanvragen bij fondsen en het benaderen van mogelijke coproducenten om de 

ontwikkeling en realisatie van bovengenoemde projecten mogelijk te maken; 
o Herneming en tournee van de voorstelling Fidelis Fortibus;  
o In 2018 hebben we aandacht besteed aan de organisatie en op gezette tijden met elkaar bekeken waar we 

werkprocessen konden optimaliseren. 
o Ontwikkeling en uitvoering van het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek, waaronder de 

uitvoering van enkele gesprekken in Amsterdam Oost en de voorbereiding voor een meer uitgebreid traject 
in 2019. 

o Verdere ontwikkeling van Building Conversation in algemene zin, waarbij we steeds vaker gevraagd 
worden vanuit verschillende maatschappelijke contexten, zoals de overheid, debat centra en NGO’s. 

 
In verband met bovenstaande en de niet aflatende vraag naar Building Conversation, zijn we dan ook trots dat dit 
project in 2018 is genomineerd voor de Visible Award, een internationale prijs voor kunst van betekenis in het 
sociaal maatschappelijk domein opgezet door Cittadellarte – Fondazione Pistoletto en Fondazione Zegna.  
 
In dit verslag staan we stil bij de hierboven genoemde punten, beginnend met de uiteenzetting van de missie, visie 
en doelstelling van Third Space. Daarnaast bespreken we de bedrijfsvoering, de prestatieafspraken, en plaatsen we 
enkele opmerkingen bij de huidige financiële situatie.  
 
 
 
Maart 2019 
 
Hanna Lára Pálsdóttir 
Voorzitter Stichting Third Space 
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1. Algemene informatie  
 
Begin 2015 is Stichting Third Space opgericht om de theaterprojecten van Lotte van den Berg te ondersteunen. 
Third Space, de derde ruimte, is noch de ruimte van de bestaande fysieke realiteit noch die van de fantasie. Het is 
de ruimte waarin alternatieve scenario’s voor de werkelijkheid mogelijk worden. Het is de ruimte waarin alles 
samenkomt, een ruimte die uitersten samenbrengt zonder het verschil op te heffen. In het werk dat Lotte van den 
Berg de komende jaren zal maken, staat het creëren van de derde ruimte, een ontmoetingsruimte voor uitersten, 
centraal.  
 
- Doelstelling: het is de missie van Third Space om conflict en tegenstelling, aanwezig in de samenleving, 
zichtbaar te maken, in gezamenlijkheid te doorlopen en in beweging te brengen. De meest waardevolle ruimten 
binnen de kunsten zijn niet de schouwburg of het museum maar het atelier, de repetitieruimte, het schetsboek. Het 
is ons doel om deze oefenruimte aan te bieden aan het publiek. 
 
- Kernactiviteiten: de doelstelling van Third Space wordt gerealiseerd door het creëren van voorstellingen en 
andere projecten binnen de kaders van de kunst. De performatieve gesprekken die onder het doorlopende 
programma Building Conversations plaatsvinden vormen de onderstroom, de hartslag van het werk, dat in alle 
opzichten gericht is op direct contact en een open interactie. 
 
- Juridische structuur: Stichting Third Space hanteert het Bestuursmodel, waarbij de dagelijkse uitvoering 
van de taken gedelegeerd is naar een twee-hoofdige directie. Net als in 2017 bestaat de directie in 2018 uit artistiek 
directeur Lotte van den Berg en zakelijk directeur Anne Douqué. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bij 
elkaar en werkt volgens de aanbevelingen van de Cultural Governance Code, vastgelegd in een bestuurs- en 
directiereglement dat in 2017 van kracht is gegaan. Het bestuur bestond in 2018 uit:  

 
o Voorzitter tot 01-12-2018: Christine de Baan– Artistiek Directeur van st. ROAM, freelance curator en 

strategisch adviseur. Christine de Baan is sinds december algemeen bestuurslid.  
o Voorzitter vanaf 01-12-2018: Hanna Lára Pálsdóttir– Projectleider Proeftuin Nederland van    

Morgen. 
o Penningmeester: Maarten Lammers– Sectormanager Centrale & Programmering Openbare 

Bibliotheek Amsterdam 
o Algemeen bestuurslid: Anne Breure  – Directeur Veem Huis voor Performance in Amsterdam. Door 

een vervelend verkeersongeval kon zij vanaf de tweede helft van 2018 in verband met langdurig 
herstel niet meer aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen. 

o Algemeen bestuurslid: Firoez Azarhoosh - sociaal ondernemer en lid Groen Links in Amsterdam-
Oost. Firoez is in de loop van 2018 uit het bestuur getreden.   

o Er is een vacature op de secretaris functie. 
 
 

- Interne organisatiestructuur. Het vaste team bestond in 2018 uit: 
  

o Lotte van den Berg - Artistiek directeur (0,9 fte) 
o Anne Douqué - Zakelijk directeur (0,8 fte) 
o Yola Parie - Productieleider (zzp)  
o Jakob Proyer - Productieleider Dying Together & We Have Never Been Modern (zzp) 
o Saar van Blaaderen – Projectleider Building Conversation – Amsterdam in gesprek (zzp) 
o Marieke Josselet - Communicatie en pr t/m oktober 2018 (zzp)  
o Eveleen Hamers - Communicatie en pr vanaf november 2018 (zzp) 
 

De samenstelling van de teams per project staan in dit jaarverslag in hoofdstuk 3.  
 
- Code Culturele Diversiteit 
Wij hebben bewust aandacht voor de Code Culturele Diversiteit. We letten hierop bij het samenstellen van de 
teams waarmee de verschillende projecten gerealiseerd worden en zoals duidelijk zal worden in de rest van het 
bestuursverslag is culturele diversiteit ook een focus bij het vinden van publiek en nieuwe 
samenwerkingsverbanden.  
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2. Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid  
 
2.1 Building Conversation algemeen 
In 2018 hebben er opnieuw een flink aantal performatieve gesprekken plaatsgevonden. In totaal waren het er 53, 
waarvan 33 in het buitenland. Het aantal in het buitenland ligt hoog, omdat we hier vaak gevraagd worden een 
bundeling van meerdere gesprekken uit te voeren. Begin 2018  is een lang vervulde wens uitgevoerd: de realisatie 
van een online platform voor Building Conversation www.buildingconversation.nl. 
 
Binnen Building Conversation is er onderscheid te maken tussen activiteiten die plaatsvonden als onderdeel van 
‘Amsterdam in gesprek’ en activiteiten die plaatsvonden onder ‘on tour’. ‘On tour’ zijn in feite alle gesprekken die 
op uitnodiging van andere instanties in binnen- en buitenland zijn gerealiseerd. Het label ‘politiek’ benoemen we 
voor nu niet meer apart. Gesprekken met een politieke lading zoals die hebben plaatsgevonden onder de vlag van 
De Balie, vallen ook onder ‘on tour’. Onder ‘school’ hebben in 2018 geen uitvoeringen plaatsgevonden, maar we 
merken wel dat vragen hiernaar telkens weer opdoemen en andersom, dat wij de wens blijven hebben om een 
programma voor scholen te ontwikkelen. We weten inmiddels ook dat dit geen eenvoudig traject is en de aandacht 
hiervoor voor nu – gezien de andere plannen en prioriteiten die er liggen – naar 2020 verschoven.  
  
2.1.1 Building Conversation - Amsterdam in gesprek 
In het voorjaar van 2018 hebben we na een aantal gesprekken in Amsterdam Oost een periode van herziening 
ingelast. De periode juni – december hebben we gebruikt om met een nieuwe projectleider de plannen aan te 
scherpen, meer onderzoek te doen en strategische partners te vinden. Dat leidde tot een aantal belangrijke besluiten: 
maximaal twee stadsdelen aandoen per jaar waar we enkele weken activiteiten ontwikkelen; meer tijd nemen om 
partners hierbij te betrekken; deze partners een masterclass aan te bieden waardoor ze beter weten waar ze zich aan 
committeren; het toevoegen van een traject voor jongeren uit de betreffende buurten, die de gespreksleiders worden 
bij de verdiepende weekeinden; het toevoegen van drie nieuwe laagdrempelige gespreksvormen die op straat uit te 
voeren zijn en tegelijkertijd dienen als introductie naar de verdiepende gesprekken waar een periode in een 
stadsdeel mee wordt afgesloten. Aan het einde van het jaar konden we met het nieuwe plan een gedegen aanvraag 
indienen bij de BankGiro Loterij, dat inmiddels met een bedrag van €50.000 gehonoreerd is. Het enthousiasme van 
onze partners bevestigt dat we op een goed spoor zitten.  
 
Een belangrijke focus binnen dit project is het bereiken van een zo cultureel divers mogelijk publiek en het 
cultureel diverser maken van het team van gespreksbegeleiders. De keuze voor de partnerorganisaties waarmee we  
zullen samenwerken is belangrijk in het bereiken van dit doel. Partnerorganisaties waarmee we een samenwerking 
zijn gestart zijn: OBA, sQuare, Bildung Academie, Tropenmuseum, Meevaart, Festival Over ’t IJ, Hogeschool van 
Amsterdam en de Gasten.  
 
2.1.2. Building Conversation in het Tropenmuseum 
Noemenswaardig is de ontstane relatie met het Tropenmuseum. Gezien hun nieuwe koers waarin identiteit en het 
zijn van een ‘museum over mensen’ nu centraal staat, hadden wij ze halverwege 2018 benaderd te onderzoeken of 
een samenwerking in het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek mogelijk was. Tijdens het eerste 
verkennende gesprek werd al snel duidelijk dat zij graag onze expertise wilde gebruiken bij het vormgeven van hun 
te ontwikkelen serie ‘Ongemakkelijke gesprekken’ over nog bestaande taboes. Eind 2018 hebben daartoe twee try-
outs plaatsgevonden in samenwerking met onder andere de cabaretier Leon van der Zanden en performers 
Charmaine Noten en Sheralynn Adriaansz. Deze gesprekken zijn ook voor ons van grote waarde gebleken en 
hebben ons gevoed in de verdere vormgeving van Amsterdam in gesprek. De thema’s van deze eerste twee 
gesprekken waren culturele toe-eigening en micro-agressie. De succesvolle try-outs hebben geresulteerd in een 
reeks van 8 gesprekken in 2019. 
 
2.1.3. On tour: Building Conversation in binnen- en buitenland  
Ook in 2018 zijn we weer veel uitgenodigd door uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland. Hier een 
greep uit de plekken die zijn aangedaan om aan te tonen dat we met Building Conversation in zeer uiteenlopende 
contexten uitvoeringen realiseren en zo een breed en divers publiek bereiken:  
 
In Neustadt (D) was Building Conversation onderdeel van het Demokratiefestival, een festival voor jongeren uit 
heel Europa, waar jongeren onder leiding van Peter Aers werden opgeleid tot gespreksleider zodat zij tijdens het 
festival zelf de gesprekken konden leiden voor de festivalbezoekers; het opleiden van lokale gespreksleiders 
gebeurde ook voor performatieve gesprekken die plaatsvonden in Noorwegen tijdens het Nonstop Festival; in de 
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De Balie ging het Agonistisch gesprek over de toekomst van Europa; het festival Centrale Fies in de heuvels rond 
het Italiaanse Dro programmeerde 4 keer het Gesprek zonder woorden in de natuur; bij Theater Rotterdam waren 
we opnieuw te gast met 4 gesprekken op lokatie in de stad; in Artis vond een Parlement van de dingen plaats; 
tijdens de nacht van de Filosofie eindigden we de avond na twee gesprekken met een nachtelijke Assembly en voor 
Vice Versa deden we een Agonistisch gesprek en een Time Loop voor een gezelschap van een gezelschap van 
wetenschappers, journalisten, medewerkers van Buitenlandse Zaken en NGO professionals over 
ontwikkelingssamenwerking. 

~ 
 

TEAM 
Concept ontwikkeling en uitvoering is in handen van het collectief van gespreksbegeleiders: Floor van Leeuwen, 

Peter Aers, Andreas Bachmair, Daan ’t Sas, Lotte van den Berg en anderen. Productieleider: Yola Parie; 
coördinatie internationale projecten: Peter Aers; coördinatie Building Conversation – Amsterdam in gesprek: Saar 
van Blaaderen. Catering: Studio Buik. Uitvoerende productie: Yoka van Zuijlen, Antwan Cornelissen, Yola Parie 

 
~ 
 

ONDERSTEUNING 
We ontvingen extra projectondersteuning voor Building Conversation – Amsterdam in gesprek van Het 

Amsterdamsche Fonds 
 
 
2.2 We Have Never Been Modern  
Dit project vervult wat in het ondernemingsplan 2017-2020 de ‘Vrije ruimte’ is genoemd. De ‘Vrije ruimte’ stond 
gepland voor 2020, maar is in 2018 uitgevoerd, zoals bekend bij het FPK. De ontwikkelfase vond plaats in 2017 
onder de werktitel Constellations. Tijdens het Oerol Festival in juni 2018 ging het werk met de definitieve titel We 
Have Never Been Modern in première als onderdeel van het Expeditie programma.  
 
We Have Never Been Modern bestond uit een drietal installaties die het publiek uitnodigde de eigen positie ten 
opzichte van de natuur te bevragen: op het wad stond de glazen kubus en met zicht op het wad op de waddendijk 
stonden de drie containers en het witte vlak. 10 dagen lang hebben we honderden bezoekers per dag uitgenodigd 
hardop na te denken over hoe ze de verhouding tussen mens en natuur ervaren. We hebben het landschap tot 
onderzoeksruimte gemaakt en via objecten en het veranderend waddenlandschap gesproken.  
 
Kernbeeld van We Have Never Been Modern was de kubus van glas op het wad waar iedere dag een andere 
bezoeker voor circa 8 uur in plaats kon nemen om het veranderend landschap van binnenuit te ondergaan. Met de 
beide andere installaties hebben we twee nieuwe, hele beeldende gespreksvormen ontwikkeld waarin 
bewustwording van de eigen positie centraal staat.  
 
Productioneel was We Have Never Been Modern een uitdagend project met een glazen kubus op het wad die 
bestand moest zijn tegen de druk van het stijgende water en verschillende weersomstandigheden. Om die reden was 
er een lange voorbereiding aan vooraf gegaan. Nadat de kubus op het wad was geplaatst bleek deze na enkele 
dagen toch niet belast tegen de hoge druk van het water; en kwam water de kubus in. Hoe dit precies kwam, is 
moeilijk te achterhalen. Het ontwerp en de bouw was met de grootste zorg voorbereid. Wel bleek de organisatie die 
de kubus in elkaar zou zetten niet op tijd te kunnen leveren. Dit was heel vervelend, omdat we op het laatste 
moment het hele productieproces weer in andere handen moesten geven. We realiseerden ons dat we hiermee een 
risico aangingen, maar we moesten – en besloten door te gaan. Uiteindelijk was deze productionele tegenslag ons 
grootste geschenk. De inhoud van het werk haalde ons in; verraste ons en maakte ons en het publiek duidelijk dat 
alle menselijke constructies onderhevig zijn aan natuurlijke processen. 
 
Zie ook de website www.wehaveneverbeenmodern.nl voor de verslagen van de verschillende deelnemers en veel 
beeldmateriaal. 

~ 
 

TEAM 
Concept: Lotte van den Berg & Daan ’t Sas, gerealiseerd in samenwerking met Anne Habermann (vormgeving 

buitengebied); Arie Lengkeek (advies); productieleider Frank Odink, productie-assistent: Sanne Jonkers, productie 
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uitvoering: Jakob Proyer; performers: Rick Steggerda, Juliane von Crailsheim, Peter Rombout, Eva Burgerhoudt; 
bouwers: Tom Lievense, Laurens Groskamp, Tom Lievense, Thiadmer van Galen; techniek & fotografie: Willem 

Weemhof, Software developer: Frederick Rodrigues. 
Fotografie website: Oski Collado, Grafische vormgeving: Jasper van den Berg 

Met dank aan: Yola Parie, Ruud ‘t Sas, Maarten van Maanen, Bjorn, Jacqueline Schoemaker, Vera Andeweg, 
Merel Quint, Sam Berghuis, en het team van het Oerol festival. 

 
~ 
 

COPRODUCENT 
Oerol Festival 

 
~ 
 

PROJECTONDERSTEUNING 
Stimuleringsfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

 
2.3 Dying Together  
In Dying Together maakt Lotte van den Berg samen met een groep internationale performers én het publiek de 
kracht van het collectief voelbaar. Dit gebeurt aan de hand van waargebeurde situaties, waarin het begrip samen 
sterven betekenis krijgt. Toeschouwers en performers vormen samen één groep en voeren de performance in één 
ruimte uit.   
 
‘De dood verdient onze aandacht, niet onze angst’, aldus Van den Berg. ‘Met dit werk hoop ik een ruimte te 
creëren waarin we met elkaar kunnen kijken naar situaties waarin mensen samen sterven. Niet om de horror of het 
sentiment naar boven te halen, maar juist om verstilde aandacht te richten op de relatie die deze mensen in het 
moment van sterven met elkaar aangaan; gewild of ongewild.’ 
 
Dying Together is een fysiek uitgevoerde denkoefening waarin drie recente rampen van binnenuit worden ervaren:  
de bootramp nabij het Italiaanse eiland Lampedusa op 3 oktober 2013, de neergestorte Airbus tijdens de 
Germanwings-vlucht 9525 op 24 maart 2015, en de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan van 13 november 
2015. Met veel respect voor deze gebeurtenissen, ontrafelt Dying Together bestaande verbintenissen, en legt 
nieuwe aan. 
 
Net als de andere projecten van de laatste jaren wordt in Dying Together de manier waarop we ons tot elkaar 
verhouden onderzocht. De ongewilde gezamenlijke dood van de slachtoffers van de rampen werpt nieuw licht op 
onderlinge menselijke verhoudingen. De performance maakt een veelheid aan mogelijke relaties en verbindingen 
zichtbaar rondom het moment van sterven; vlak ervoor, tijdens en erna.  
 
Het repetitieproces vond verspreid over 3 periodes in 2018 plaats waardoor er tussentijds ruimte was om ideeën bij 
te stellen en aan te passen. Omdat het publiek en de wijze waarop ze reageren op wat er van ze gevraagd wordt 
zo’n belangrijk onderdeel is van het stuk, hebben er in iedere repetitiefase één of twee open repetities met publiek 
plaatsgevonden: in maart, tijdens Festival Boulevard en nog twee in september en oktober. Tijdens Festival 
Boulevard in Den Bosch vonden er ook nog twee try-outs plaats die ook onderdeel waren van de programmering 
van het festival.  
Tijdens de try-out in Rotterdam bestond de helft van het publiek uit middelbare scholieren wat voor een bijzondere 
dynamiek zorgde. De première in de Rotterdamse Schouwburg was heel bijzonder en intens. De aard van het stuk 
zorgt ervoor dat iedere uitvoering op zichzelf staat en de avonden nooit identiek zijn.  
 

~ 
 

TEAM 
Concept ontwikkeling en uitvoering Lotte van den Berg in samenwerking met Floor van Leeuwen (performer), 
Gerindo Kamid Kartadinata (performer), Justyna Wielgus (performer), Lukas von der Lü he (performer), Matteo 
Bifulco (performer), Salomé Mooij (performer), Polly Lapkovskaya (componist), Vinny Jones & Breg Horemans 
(licht en scenografie), Tobias Staab (dramaturg), Jakob Proyer (productieleider), Vincent Beune (hoofdtechniek), 



 

 
 
Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Bestuursverslag 2018 - Stichting Third Space 

7 

Kate McIntosh (artistiek advies), Alexander Nieuwenhuis, Julien McHardy & Kinan Mohammad (research), 
Eveleen Hamers & Marten De Paepe (communicatie). 

 
~ 
 

COPRODUCENTEN 
Theater Rotterdam (NL), Schauspielhaus Bochum (DE), Theaterfestival Boulevard (NL), Vooruit (BE), SoAP 

(NL), C-TAKT. BUDA (BE), BIT Teatergarasjen (NO), and Nanterre-Amandiers (FR) in de context van APAP - 
Performing Europe 2020, ondersteund door het Creative Europe Programme van de Europese Unie 

 
~ 
 

PROJECTONDERSTEUNING 
Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, Ammodo, Fonds21 

 
2.4 Fidelis Fortibus  
In 2018 vonden er 43 voorstellingen plaats van Fidelis Fortibus. Een verrassende samenwerking tussen de clown 
Danny Ronalde en regisseur Lotte van den Berg. Coproductie tussen Circus Ronaldo en Stichting Third Space. De 
voorstelling was eerder te zien op het Theaterfestival in België en werd in Spanje bekroonde met xxxxx. In Fidelis 
Fortibus betreedt de bezoeker een circustent waar alle artiesten zijn overleden. Alleen de clown is overgebleven en 
hij weigert te vertrekken. Hij heeft iedereen begraven rond de cirkel van verkleurd zaagsel. De graven zijn 
herkenbaar: daar ligt de koorddanseres, met haar ballerina’s, versierd met verwelkte rozen. Daar ligt de witte clown 
met zijn trompet. En daar ligt de directeur waar hij nog steeds angstig in een grote boog omheen loopt. Door de 
krachtige illusies van clown Danny Ronaldo komen de overleden circusgenoten tot leven. De voorstelling speelde 
in 2018 voor het derde seizoen op rij (check?) en bereikte jong en oud op festivals door heel Europa.  
 
2.5 Witte vlak  
Het Witte vlak is een nieuwe performatieve gespreksvorm, ontwikkeld voor We Have Never Been Modern. Na de 
zomer hebben we besloten de performance ook op zichzelf staand, los van We Have Never Been Modern, uit te 
voeren. Op een groot wit vlak, met met behulp van levens grote objecten gaan mensen met elkaar in gesprek over 
bepaalde verhoudingen die op spanning staan. Het kan gaan over de relatie mens-natuur, maar in de toekomst 
willen we deze gespreksvorm ook gebruiken om gesprekken over intermenselijke vraagstukken zoals racisme, 
radicale gelijkheid en emancipatie bespreekbaar te maken. De vorm leent zich goed voor gesprekken op 
doorgaande plekken, met mensen die zich voor kortere tijd committeren.  
 
In Leeuwarden zijn we met het Witte Vlak twee keer uitgenodigd tijdens de Artistieke Klimaattop. En ook in Veem 
House of Performance in Amsterdam hebben we het Witte Vlak neergelegd en uitgevoerd.  In 2019 zal het Witte 
vlak onderdeel zijn van de gesprekken op straat bij Building Conversation – Amsterdam in gesprek. 
 
 
3.  De organisatie 
 
Third Space werkt met een kleine vaste kern, die per project haar team uitbreid met de nodige mensen. Dit werkt 
goed en we hebben doorlopend aandacht voor het functioneren van de teams. We evalueren geregeld en kijken wat 
er verbeterd kan worden. Zo hebben we halverwege het jaar de productiefuncties onder de loep gehouden. Yola 
Parie doet nu alles wat met Building Conversation te maken heeft en houdt de algehele planning van Third Space 
bij; Jakob Proyer doet de productie voor Dying Together en Frank Odink heeft de productieleiding over We Have 
Never Been Modern.  
 
Binnen Building Conversation kunnen we terugvallen op een poule van zeer ervaren gespreksbegeleiders. Voor de 
vaak omvangrijke buitenlandse projecten doet Peter Aers de coördinatie en verzorgd vaak de opleiding van de 
lokale gespreksbegeleiders zodat de performances in de eigen taal opgevoerd kunnen worden.  
 
Gezien de tijd en aandacht die nodig was voor de twee andere grote producties en de werkdruk voor de 
medewerkers gezond te houden, besloten we aanvragen voor Building Conversation voor de periode mei tot en met 
oktober 2018 niet aan te nemen of te plannen buiten deze periode. 
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De communicatiemedewerker Marieke Josselet heeft in 2018 onder andere twee websites en twee huisstijlen voor 
Building Conversation en Third Space gerealiseerd. Door persoonlijke omstandigheden kon helaas niet voldoende 
aandacht uitgaan naar de meer project gerelateerde pr en communicatie taken. In september melde de 
communicatiemedewerker zich enkele weken voorafgaand aan de première van Dying Together opnieuw ziek voor 
onbepaalde tijd. Met ingevlogen extra hulp van twee enthousiaste zelfstandige communicatie professionals (Marten 
de Paepe en Eveleen Hamers) hebben we in die periode veel kunnen doen. Gezien de onzekerheid in de situatie van 
Marieke Josselet is in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Vanaf november heeft Eveleen 
Hamers haar taken overgenomen. Voor de communicatie & marketing hebben we tevens een ervaren coach 
aangesteld om de behoeftes en ambities binnen Third Space scherper te krijgen. Hiervoor hebben we een bijdrage 
van het Sociaal Fonds Podiumkunsten ontvangen.  
 
 
4.  Omvang en samenstelling van het publiek  
 
Het publiek staat gezien de aard van het werk dat gemaakt wordt en het hoge participatieve karakter altijd centraal.  
 
Het bereiken van een zo divers mogelijk publiek nemen we heel serieus: het is onze doelstelling om de oefenruimte 
van de kunst in te zetten voor ontmoeting tussen mensen die elkaar niet als vanzelf tegenkomen. Het gaat hier niet 
alleen om de culturele diversiteit, maar ook om een verscheidenheid op het sociaal maatschappelijke vlak en een 
ontmoeting tussen generaties. Dat jong en oud ons weet te vinden, is zichtbaar in de samenstelling van alle 
producties die we realiseren. Daarbij zijn de volgende nuances aan te brengen: Dying Together speelt voornamelijk 
binnen het geijkte theatercircuit en heeft in 2018 daardoor een minder cultureel divers publiek aangetrokken dan 
bijvoorbeeld de gesprek-series van Building Conversation. De gesprekken in Amsterdam vinden veelal 
plaatsvinden buiten de theaters, in buurthuizen, debatcentra, het Tropenmuseum etc. – plekken waar een cultureel 
en sociaal maatschappelijk diverser publiek op af komt.  We Have Never Been Modern stond in het Oerol Festival 
en trok in totaal 3342 bezoekers. Het publiek van Oerol is niet bijzonder cultureel divers, maar wel qua generaties. 
Dit geldt ook voor de voorstelling Fidelis Fortibus, waar jong en oud op af komt en die speelt op kleine en grote 
festivals door heel Europa en stadscentra en buitenwijken. 
 
De communicatie voor Dying Together heeft zoals eerder al aangegeven vanuit ons niet de hoeveelheid aandacht 
gekregen, die het had moeten krijgen. Daarbij kwam dat de coproducent Theater Rotterdam niet voldoende 
aandacht wist te genereren voor de voorstelling, onder andere door wisselingen op de communicatie afdeling. De 
voorstelling raakte ondergesneeuwd in de aandacht voor de grote hoeveelheid premières die er in oktober in 
Theater Rotterdam en elders plaatsvonden. Het leidde ertoe dat de publieksaantallen voor de drie voorstelling lager 
waren dan we hadden gehoopt. De kwaliteit van de beleving van de voorstelling heeft daar echter absoluut niet 
onder geleden. Dying Together werkt net zo goed met 50 mensen als met 150 of 200 man publiek.    
Eind 2018 heeft er een goed gesprek tussen de afdelingen programmering en publiciteit van Theater Rotterdam en 
Third Space plaatsgevonden om de aanloop naar de voorstellingen in Theater Rotterdam te evalueren. We zijn 
afspraken overeen gekomen om wel voldoende tijd en aandacht voor de volgende première in november 2019 te 
hebben.    
  
In 2018 is er een nieuwe website en huisstijl voor zowel Building Conversation als voor Third Space gerealiseerd. 
Om het publiek te bereiken en aan ons te binden, is het gebruik van sociale media belangrijker dan het versturen 
van digitale nieuwsbrieven hebben we gemerkt. Samen met de nieuwe communicatiemedewerker en de marketing 
coach is er eind 2018 begonnen met het goed in kaart brengen van de verschillende communicatiemiddelen en 
wordt een gedegen plan gemaakt waar we onze doelstellingen op het gebied van publieksbereik en de 
publiekssamenstelling in vastleggen, want we willen op dit gebeid in 2019 en 2020 nog betere resultaten boeken.    
 
 
5.  Impact van organisatie  
 
De impact van de organisatie valt wat ons betreft te meten aan een aantal zaken: het feit dat er vrijwel wekelijks 
verzoeken uit binnen- en buitenland binnenkrijgen van organisaties om uitvoeringen van Building Conversation te 
komen doen; dat programmeurs ons ook weten te vinden voor de andere producties en we dus niet alleen 
afhankelijk zijn van acquisitie die vanuit ons gestuurd wordt; reacties in de media; de reacties van publiek en 
samenwerkingsorganisaties. We merken dat de naam van Lotte van den Berg in het nationale en internationale 
theatercircuit nieuwsgierigheid blijft opwekken, die geregeld leidt tot een serieuze interesse in hetgeen we 
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aanbieden. De impact van de organisatie en haar activiteiten kan waarschijnlijk nog het best verwoord worden door 
wat anderen zeggen over ons werk:  
 
Evanne Novak, freelance programmamaker, die tot 3 keer toe voor verschillende contexten en opdrachtgevers 
Building Conversation performances heeft georganiseerd:  

“Ik vind het spannend om Building Conversation te betrekken bij festivals en programma's die de 
missie hebben om inclusief, divers of solidair te zijn, zoals het internationale filosofiefestival 
‘Thinking Planet’, of het project ‘Reinventing the Message’ van Vice Versa (platform voor 
mondiale samenwerking). Building Conversation heeft prachtige gespreksvormen ontwikkeld die 
uitnodigen om de meerstemmigheid in jezelf aan te boren. Het zijn niet per se prettige gesprekken; 
het vertragende karakter, het harde werken, het samen uithouden van een spannend, onderzoekend 
gesprek - vind ik enorm waardevol en uniek.”  

 
Anne-Marijn Epker, programmamaker De Balie, over de waarde van Building Conversation:  

“Building Conversation biedt een uitweg uit de huidige polarisatie in het publieke debat. Sommige 
onderwerpen zijn zó gevoelig dat ze niet meer besproken worden, en daarom hebben we nieuwe 
manieren nodig om de ander te leren kennen, nieuwe manieren om met elkaar in gesprek te gaan 
en om écht naar elkaar te leren luisteren.”  
 

Reactie van jongere die als onderdeel van het Demokratiefestival in Neustadt an der Weinstraße opgeleid is tot 
gespreksleider:  

“It’s hard to find words to describe this stunning experience of ‘building conversation’. I have 
learned how important it is to speak from a place of honesty and true intention, but also how 
important it is to listen and find ways of understanding each other in the right kind of way. The 
experience did not just end after the week, but still influences conversations I have now in my 
every day life. I would take every opportunity to participate in such a program again.’ 

 
Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven over haar ervaring in de kubus (We Have Never Been Modern ) op 
het wad tijdens Oerol in het tv programma Opium:  

“Deze ervaring gaat nooit meer uit mijn hoofd.” 
 
Reflecties over We Have Never Been Modern door Jan de Keijzer, die een dag in de kubus zat:  

‘Ik dacht dat zo’n verblijf in de kubus wellicht een mogelijkheid zou zijn om alles te beschrijven. 
Vergeet het maar. De rimpelingen in het water, de vliegende vogels, de wind, de zon; elk moment 
dat je beschrijft leidt af van de waarneming die je niet hebt kunnen doen omdat je aan het 
schrijven was.’ 

 
Arjan Berkhuysen, voormalig directeur van de Waddenvereniging en momenteel werkzaam voor World Fish 
Migration Foundation, was de tweede gast in de kubus:  

‘Als het om overleven gaat pak je dat wat voorhanden is’, zegt hij lachend. ‘Voor mij is het 
belangrijk dat we ons niet schuldig voelen. De vogel die langs vliegt met een vis in z’n bek voelt 
zich ook niet schuldig. Die eet en wordt gegeten. Ik denk dat het belangrijk is dat we loskomen van 
ons schuldgevoel en verantwoordelijkheid nemen. […] 
Laten we plastic beschouwen als een grondstof, een grondstof die iets toevoegt. Het plastic dat we 
nu produceren breekt niet snel genoeg af, kan niet flexibel zijn. Als het sneller afbreekt kan het 
meebewegen. Als je over de mens denkt als onderdeel van het systeem, als je de mens ziet als een 
verrijking voor het systeem dan ga je plastic bedenken dat verrijkt.’   

 
Directeur van Festival Spring, Rainer Hofmann, over Dying Together:  

“In Dying Together you enter a different world, a limbo between life and death which puts you in 
a state of wakefulness. In the form of large-scale constellation the audience undergoes three 
situations of dying together. This results in a unique experience in which you are yourself but also 
not, in which you watch yourself and your instinctive reactions, but also those of the other 
participants. Lotte van den Berg takes us on another journey to the limits of theatre and the heart 
of being a human.  
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Bestuurslid, Christine de Baan over Dying Together:   
“Een van de meest emotionerende avonden die ik ooit in het theater heb meegemaakt en 
tegelijkertijd prachtig helder van vorm, ademend, met een chirurgische precisie in de tekst, ijl en 
confronterend, samen en alleen. Mis het niet.” 
 

Recensent Joost Ramaer in the Theaterkrant over Dying Together:  
“Met haar opdracht tot ‘neutrale’ representatie leidt Van den Berg ons met zacht-dwingende hand 
naar een ruimte waar wij ons kunnen inleven zonder meteen te oordelen. Of we die opdracht nou 
aannemen of afslaan. Want ook de weigeraars zet zij aan tot nadenken: waarom staat die dader mij 
zo tegen? 
Als Syrische luchtmachtman begin ik rond te lopen door de ruimte, op zoek naar erkenning. 
Plotseling sta ik tegenover een man die mij indringend aankijkt. Ik kijk nog veel indringender 
terug, totdat hij zijn ogen afwendt en weer verder loopt. Het voelt als een kleine overwinning. 
Vooral voor die Syriër die ik voor eventjes representeer. Maar ook voor mijzelf. Want Dying 
Together brengt een groep vreemden, willekeurige schouwburgbezoekers, dichter tot de abstracte 
doden en daders uit het grote wereldnieuws.” 

 
 
6.  Stakeholders  
Belangrijke samenwerkingspartners zijn:  
 
Theater Rotterdam waar Lotte van den Berg’s werk net als dat van een selectie andere theatermakers zoals 
Schwalbe en Johan Simons, een terugkerend onderdeel is van de programmering. Theater Rotterdam is ook een 
belangrijke coproducent van Dying Together, programmeerde in 2018 opnieuw een aantal goedbezochte Building 
Conversations en heeft de ambitie ook We Have Never Been Modern in 2020 een plek te geven in het aanbod.   
 
Schauspielhaus Bochum is de belangrijkste internationale partner voor Dying Together. Als coproducent draagt dit 
jaar aanzienlijk bij in de realisatie van het laatste deel en is het artistiek betrokken doordat de dramaturg Tobias 
Staab en performer Lukas von der Luhe vanaf het begin van bij Dying Together betrokken zijn geweest.  
 
BUDA, Kortrijk (B) steunt het werk van Van den Berg met een vrij te besteden donatie van € 10.000 per jaar.  
Het Europese APAP (advancing performing arts project) netwerk waar BUDA ook lid van is, heeft Van den Berg 
als focus kunstenaar aangemerkt voor de komende paar jaar. In dat kader worden de aan dit netwerk verbonden 
partners gestimuleerd werk van Third Space te programmeren en waar mogelijk te coproduceren.  
 
Voor We Have Never Been Modern en Building Conversation is Oerol al jaren een belangrijke partner, die ook 
voor 2020 weer de intentie heeft werk (en) van Third Space te presenteren.  
 
Andere belangrijke partners zijn Festival Boulevard, het internationale APAP netwerk dat het werk van Third 
Space ondersteund doordat de daarbij aangesloten partners het werk dat we maken geregeld programmeert. 
Schauspielhaus Bochum is een belangrijke partner voor de productie Dying Together. In Amsterdam werken we 
geregeld samen met de OBA en hun vestigingen verspreid over de stad, de Meevaart en Festival Over ’t IJ.  
 
Uiteraard zijn het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de kunst belangrijke stakeholders en 
hebben we daarnaast ook goede relaties met particuliere fondsen zoals het VSB Fonds; Ammodo; Fonds21, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij.  
 
De OBA, sQuare, Bildung Academie, Tropenmuseum, Meevaart, Festival Over ’t IJ, Hogeschool van Amsterdam 
en de Gasten zijn nog andere specifiek in Amsterdam belangrijke stakeholder voor de organisatie. 
 
Tot slot is het publiek onze belangrijkste stakeholder. Zoals onder 4. beschreven is het immers onze doelstelling om 
het werk dat gemaakt wordt in te zetten voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet als vanzelf tegenkomen.    
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7. Financiële informatie  
 
7.1 De ontwikkeling gedurende het boekjaar 
Zoals bekend is eind 2016 al besloten tot het verschuiven van de grote zaal voorstelling Dying Together naar 2018, 
omdat duidelijk werd dat er te weinig tijd was om deze productie in 2017 te realiseren. Omdat in 2018 wel twee 
grote producties zijn gerealiseerd, komt 2018 financieel goed overeen met de gemiddelde jaarbegroting zoals die 
voor de vierjarenaanvraag is ingediend.  
 
7.2 EIQ & Wet normering topinkomens 
De EIQ van 2018 is 48%, dat is ruim boven de gemiddelde vereiste 31,3%. In 2017 was de EIQ 24%. Voor 2019 
rekenen we nu op een EIQ van 49% en voor 2020 34%. Het gemiddelde over 4 zal met de prognoses van 2019 en 
2020 uitkomen op circa 38,8%.  
 
De Wet normering topinkomsten respecteren we volledig. We zijn het ermee eens dat wanneer een instelling voor 
een aanzienlijk deel van overheidswege wordt gefinancierd hier redelijke grenzen aan worden gesteld. Bij Third 
Space komen we niet in de buurt van de topinkomens en hanteren we de richtlijnen voor salarissen en honoraria 
zoals die in de Theater CAO zijn opgenomen.  
 
7.3 De behaalde omzet en resultaten 
De omzet was € 633.952. Het exploitatieresultaat uit de gewone bedrijfsvoering is  € 25.220. Dit positieve resultaat 
zal ten goede komen aan de Algemene Reserve.  
 
De bestemmingsreserves van 2018 zijn komen te vervallen. Voor 2019 is geen bestemmingsreserve bepaald.   
Dit betekent dat de Algemene Reserve per 31 december 2018 op € 76.372 uitkomt. Wij zijn blij met dit resultaat, 
omdat hiermee eventuele risico’s goed ondervangen kunnen worden.   
 
Baten: 

 
- Publieksinkomsten: zijn lager dan begroot, omdat er in 2018 enkel 4 voorstellingen van Dying Together 

hebben plaatsgevonden. Het merendeel van het aantal voorstellingen zal in 2019 en 2020 plaatsvinden. 
 
- Overige bijdragen uit private middelen  

Deze zijn een stuk hoger dan begroot en zijn te danken aan de projectsubsidies die toegekend zijn voor 
Dying Together en We Have Never Been Modern.  

 
- Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam  
 Third Space vroeg €100.000 aan bij het AFK en kreeg €80.000 per jaar toegekend.  

  
Lasten:  
 

- Beheerlasten: Personeel: een groter percentage van het salaris van de artistiek directeur Lotte van den Berg 
is onder Activiteitenlasten personeel geplaatst, omdat dit beter aansluit bij de wijze waarop ze haar tijd 
besteed. Hierdoor zijn de kosten in de realisatie lager dan in de begrotingen.  

 
- Activiteitenlasten personeel voorbereiding 

De voorbereidingskosten zijn hoger, omdat er gedurende het jaar intensief gewerkt is aan de ontwikkeling 
en onderzoek van We Have Never Been Modern en Dying Together. Daarnaast staat hier 60% van het 
salaris van Lotte van den Berg geboekt.  
 De Uitvoering is lage, gezien nog het geringe aantal voorstelling van Dying Together dat heeft 
plaatsgevonden.  

 
7.4 De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) 
De liquide middelen op de balansdatum is €78.380. De solvabiliteit is 49,19% en is daarmee gezond te noemen.   
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7.5 De voornaamste risico's en onzekerheden komende jaren: artistiek, sociaal- maatschappelijk en 
financieel economisch vlak:  
Financieel:  
We zijn tot nu toe succesvol gebleken met extra fondsenwerving en gezien de relaties die we hebben met de 
fondsen biedt dit ook vertrouwen voor de toekomst.  
De liquiditeit is tot nu toe nooit in het geding geweest en er wordt bewust op aangestuurd dit zo te houden. De 
huidige algemene reserve biedt daarbij een veilige basis voor eventuele risico’s.  
 
Projectbegrotingen worden met zorg en realiteitszin opgesteld. Als we niet voldoende financiële middelen weten te 
genereren, gaan we terug naar de tekentafel gaan en kijken of we met de middelen die we wel hebben een minimale 
versie kunnen realiseren.  
 
Bij Building Conversation ‘on tour’ is er eigenlijk nooit een financieel risico, omdat hier de inkomsten altijd 
kostendekkend zijn en zelfs geregeld zorgt voor een beetje extra inkomsten. In een enkel geval zitten we met de 
uitgaven iets boven de inkomsten, maar deze kunnen dan gedekt worden door de winst die elders behaald is. De 
overige winst wordt aangewend in andere Building Conversation activiteiten die we ontplooien, zoals de verder 
ontwikkeling van gespreksvormen, het opleiden van nieuwe gespreksleiders en het project Building Conversation – 
Amsterdam in gesprek.  

 
Werkdruk: 
2018 was een bijzonder druk jaar en ook in 2019 zal er weer veel van de organisatie geëist worden. In de planning 
van activiteiten wordt daarom goed rekening gehouden met de werkdruk. Zo hebben we besloten dat We Have 
Never Been Modern pas in 2020 weer uitgevoerd wordt, omdat het slotdeel van Dying Together in 2019 ontwikkeld 
zal worden met een première in Schauspielhaus Bochum in oktober 2019 en Building Conversation – Amsterdam in 
gesprek in 2019 veel tijd zal innemen. In 2020 zijn we alweer geroutineerder in het tweede jaar voor Building 
Conversation – Amsterdam in gesprek en loopt de tournee van Dying Together. Er kan dan weer tijd en ruimte 
vrijgemaakt worden voor nieuwe versies op andere lokaties van We Have Never Been Modern. Wel zal het 
uitdenken van nieuwe concepten voor We Have Never Been Modern dit jaar aandacht krijgen, zodat er tijdig 
eventuele extra subsidie aanvragen uitgestuurd kunnen worden.  
 
Artistiek: 
De artistieke ambities zijn leidend en de projecten van Third Space hebben bij uitstek een innovatief karakter. Dit 
maakt dat het eindresultaat niet altijd vaststaat. Tegelijkertijd raakt het innovatieve karakter aan de kern van de aard 
van de Stichting en kan het niet zonder dit element om in ontwikkeling te blijven. We staan het ons dan ook toe, dat 
een uitkomst of proces op enig moment niet aan de verwachtingen voldoet; vervolgens weer aan het werk te gaan 
en alsnog het door onszelf gestelde artistieke doel te bereiken. Er is binnen de organisatie een groot bewustzijn dat 
de artistieke ambities alleen gerealiseerd kunnen worden binnen de juiste omstandigheden. Het constant in balans 
brengen van de artistieke ambities, de verwachtingen en de financiële mogelijkheden zijn daarbij een immer 
terugkerend aandachtspunt voor de organisatie.  
 
Publiek: 
De publieksopkomst is vaak onzeker, wat we zoveel mogelijk proberen te ondervangen. Hier is in 4. al een en 
ander over gezegd met betrekking tot Dying Together. Binnen Building Conversation – Amsterdam in gesprek waar 
het publieksbereik bij uitstek in onze handen ligt, kiezen we voor de gesprekken op straat plekken die een grote 
toeloop hebben, zoals het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost en het Javaplein in Amsterdam-Oost. We zijn om 
die reden ook blij dat we in 2019 met project onderdeel zijn van Festival Over ’t IJ.   
Verder zetten we in op het creëren van binding en sterke betrokkenheid van onze partners en andere 
maatschappelijke instituten in de wijken in het voortraject, vóór de gesprekssessies met het deelnemende publiek 
van start gaan. We houden als voorbereiding een eendaagse Masterclass met de medewerkers van onze partners. 
We oefenen samen met hen een aantal verschillende gespreksvormen, zodat ze precies weten wat het project 
behelst, en inhoudelijk betrokken raken. Onze partners kunnen dan ook makkelijker hun eigen – vaak cultureel 
diverse – achterban benaderen voor deelname.  
We Have Never Been Modern is een project dat het beste gedijt binnen een festival setting waar al veel publiek 
komt. Festivals, zoals Over ’t IJ in 2020 zijn dan ook de focus bij het vinden van nieuwe locaties.  
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8. Toekomst 
 
8.1 Verwachte gang van zaken komend jaar 
In 2019-2020 vindt de internationale tournee plaats van Dying Together en zal er gewerkt worden aan het laatste 
deel van dit tweeluik dat in de herfst van 2019 in première gaat in Schauspielhaus Bochum. Daarna zullen we 
opnieuw Theater Rotterdam aandoen en vervolgt de tournee in andere steden in binnen- en buitenland.  
 
In 2019 zijn we met Building Conversation – Amsterdam in gesprek aanwezig in Amsterdam Oost en Noord. We 
creëren een bundeling van laag- en hoogdrempelige gespreksactiviteiten die mensen voor korte en/of langere tijd 
betrekken en deelgenoot maken van de oefening. We organiseren gesprekken op straat (laagdrempelig en speciaal 
ontworpen voor een ontmoeting tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen); we geven een groep jongeren 
uit de buurt een masterclass Building Conversation (ze maken kennis met verschillende gesprekstechnieken en 
leren zelf gesprekken te begeleiden); en we organiseren een afsluitend weekend waarin de jongeren een serie 
verdiepende gesprekken begeleiden met mensen uit de buurt.  
 
Tot slot zal de algehele toekomst van de organisatie na 2020 aandacht krijgen en in 2019 in kaart worden gebracht.  
 
8.2 De wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te 
worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed.  
Deze zijn er momenteel niet.  
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9.  Begroting 2019  
 
De begroting 2019 bestaat uit de cijfers van de gemiddelde jaarbegroting zoals opgegeven aan het Fonds 
Podiumkunsten in de aanvraag voor structurele subsidie in de periode 2017-2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATEN Begroting 2019 

   

1a. Publieksinkomsten binnenland 76.000 

1b. Publieksinkomsten buitenland 39.000 

1 Publieksinkomsten Totaal (1.a + 1b) 115.000 

2 Sponsorinkomsten projecten 0 

3a. Waarvan vergoedingen coproducent 95.000 

3a. Overige inkomsten 33.500 

3 Overige Inkomsten (3.a + 3.b) 128.500 

4 Directe Opbrengsten (1 t/m 3) 243.500 

5 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 222.500 

6 Structurele subsidie gemeente 100.000 

7 Bijdrage private fondsen 26.250 

8 Overige bijdragen uit publieke middelen 5.000 

9 Totale baten  597.250 

10 Exploitatieresultaat - 

    

LASTEN Begroting 2019 

1 Beheerlasten personeel 93.775 

2 Beheerlasten materieel 43.000 

3 Totale beheerlasten (1+2) 136.775 

4 Activiteitenlasten personeel 306.105 

5 Activiteitenlasten materieel 154.370 

6 Totale activiteitenlasten (4+5) 460.475 

7 Totale Lasten (3+6) 597.250 

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering - 

9 Saldo rentebaten/lasten - 

10 Saldo bijzondere baten/lasten  - 

11 Exploitatieresultaat - 
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Plaats:  
Datum: 
 
 
Ter ondertekening  
 
 
 
Hanna Lára Pálsdóttir 
Voorzitter Stichting Third Space 
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BIJLAGE I. - Toelichting op de speellijst en de prestatieverantwoording ten behoeve van Fonds 
Podiumkunsten  
 
1. Toelichting op Model III 
 
1.1 Producties 
- De twee nieuwe producties zijn (1) Building Conversation. Dit is in het onlinesysteem één keer aangemeld als 

nieuwe productie. Alle uitvoeringen die hieronder vallen zijn in feite allemaal projecten op zich.; (2) zijn de 
uitvoeringen van het Witte Vlak.  

- De twee nieuwe co-producties zijn We Have Never Been Modern en Dying Together.  
- De reprise coproductie is Fidelis Fortibus.  
 
Het totaal gemiddeld aantal producties in de begrotingskolom zou hier 3 moeten zijn in plaats van 6. In de 
oorspronkelijke aanvraagdocumenten is het rijtje als volgt:  
 
Nieuwe producties 1 
Reprises 2 
Totaal aantal producties 3 
Waarvan coproducties 3 
 
In het online prestatieoverzicht is het rijtje veranderd (nieuwe producties; reprise; nieuwe co-producties; reprise 
coproducties) en worden de laatste 3 bij het totaal opgeteld en worden het gemiddeld 6 producties per jaar. Het is 
een automatische optelling die wij – als aanvrager - niet hebben kunnen aanpassen in het systeem.   
 
1.2 Bezoekers per categorie producties  
Het totaal aan bezoekers is opnieuw hoger dan begroot mede door de voorstellingen van Fidelis Fortibus. In 2018 
hebben we ook met We Have Never Been Modern een groot publiek weten te bereiken met ruim 3000 bezoekers. 
Het aantal bezoekers aan Building Conversation is afhankelijk van het performatieve gesprek dat uitgevoerd wordt 
maximaal 15 bij het Gesprek zonder woorden of 20 bij de overige gespreksvormen, met uitzondering van Samen 
denken waar het maximum 30 is. Bij de General Assembly kan er een onbegrensd aantal mensen mee doen; deze 
gespreksvorm heeft één keer plaatsgevonden in 2018 tijdens de Nacht van de Filosofie. Voor het publieksbereik 
met betrekking tot Dying Together zie 4.  
 
1.3 Regionale spreiding 
Wat opvalt is dat er buiten de grote steden geen voorstellingen in Midden, Oost en West hebben plaatsgevonden. 
Voor 2019 en 2020 zal er meer aandacht richting deze regio’s gaan door hier voorstellingen te realiseren van Dying 
Together en Building Conversation. In Amsterdam hebben we ook minder uitvoeringen gedaan dan gepland. Dit 
heeft te maken met het feit dat we 2018 grotendeels hebben gebruikt om Building Conversation – Amsterdam in 
gesprek goed te onderzoeken en voor te bereiden. In 2019 en 2020 zal het aantal in Amsterdam dientengevolge een 
stuk hoger zijn. Ook zullen er in 2020 in Amsterdam voorstellingen plaatsvinden van We Have Never Been Modern 
en Dying Together. De aanwezigheid in het buitenland is 3x hoger dan begroot door de niet aflatende vraag voor 
Building Conversation en de tournee van Fidelis Fortibus. In totaal hebben we ook in 2018 het begroot aantal 
voorstellingen ruim gehaald.  
 
1.4 Regionale spreiding bezoekers 
De werkelijke cijfers zijn niet te vergelijken met de begrote aantallen, omdat deze destijds niet ingevuld zijn.  
 
1.5 Aanvullende gegevens bezoekers 
Het percentage niet betalende bezoekers is hoger dan begroot. Deze komen voort uit sommige Building 
Conversation uitvoeringen en de uitvoeringen van We Have Never Been Modern dat onderdeel was van het 
Expeditie programma van Oerol. 
 
1.6 Overige gegevens activiteiten 
Onder ‘Overig’ staan de vier openbare repetities die we hebben georganiseerd als onderdeel van het creatieproces 
van Dying Together. Omdat het verloop van het stuk voor een groot deel bepaald wordt door de handelingen van 
het publiek, was het cruciaal om in iedere fase van het productieproces te oefenen met echt publiek.   
 



 

 
 
Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Bestuursverslag 2018 - Stichting Third Space 

17 

 
1.7 Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal)  
In 2018 vonden er 14 uitvoeringen in het grote zaal circuit plaats. Tien waren van We Have Never Been Modern dat 
in samenspraak met het Fonds Podiumkunsten gezien de hoge bezoekersaantallen per dag en de actieve deelname 
van de bezoekers tot een grote zaal voorstelling gerekend mag worden. De overige 4 voorstellingen zijn van Dying 
Together. Deze voorstelling is geproduceerd voor de grote zaal en vond hier dan ook plaats in de grote zalen van 
Rotterdamse Schouwburg en Stadsschouwburg Utrecht. Oorspronkelijk waren we voor Dying Together op zoek 
naar grote ruimtes waar 400+ mensen in konden, maar de theaters hebben deze mogelijkheid niet in huis en om 
deze productie op locatie te doen, vonden ze te kostbaar. Zo zijn we uiteindelijk terecht gekomen in de grote zalen 
van theaters in een toneel op toneel situatie. Om veiligheidsredenen hebben deze ruimtes wel een begrenzing op 
publieksaantallen. Voor Rotterdam was dit 200 en voor Utrecht maximaal 180. In overleg met het FPK is 
afgesproken dat de voorstellingen die in 2018 in de grote zaal van Theater Rotterdam en de Stadsschouwburg 
Utrecht hebben plaatsgevonden, gerekend worden tot het grote zaal circuit. In het online systeem is daarom de 
reguliere capaciteit van de grote zaal aangehouden (en niet de aangepaste capaciteit van de toneel op toneel 
situatie), omdat deze voorstelling anders niet tot het grote zaal circuit gerekend wordt.  
Voor de toekomst blijven we de voorstelling voor de grote zaal aanbieden met een minimum aantal vierkante 
meters per toeschouwer van 2,5 m2, aangezien bezoekers de mogelijkheid moeten hebben op zichzelf te zitten 
en/of te liggen. Gezien de vorm die de voorstelling nu heeft, is een maximum aantal van 200 in een grote zaal bij 
een toneel op toneel uitvoering aannemelijk. Als er plekken zijn waar we de voorstelling voor 400+ mensen kunnen 
spelen in een ruimte die daarvoor groot genoeg is willen we die XL versie graag mogelijk maken.  
 
Binnen circuit klein/middel hebben we ruim twee maal meer dan begroot gepresteerd . Onder deze categorie vallen 
de voorstellingen van Building Conversation en Fidelis Fortibus. Ook hebben we hier de twee try-outs voor Dying 
Together die tijdens Festival Boulevard plaatsvonden opgenomen, omdat deze in een studio in het Jozefkwartier 
plaatsvonden en we de voorstelling hier op kleine schaal uitvoerden.  
 
Ten aanzien van het totaal hebben we twee keer zo veel voorstellingen uitgevoerd als begroot.  
 
2. Toelichting op Model IV | Speellijst 2017 
Over de uitvoeringen is een en ander toegelicht onder punt 2. van het Bestuursverslag.  
 
3. Toelichting op Model V - Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 
Er is geen herverdeling en er zijn verder daarom ook geen aanvullende opmerkingen.  
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BIJLAGE II. – Extra toelichting op de financiële realisatie ten behoeve van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst 
 
Omdat de begroting in het model van het AFK net anders is dan die van het FPK hier een extra toelichting op de 
realisatie.  
 
De totale gerealiseerde baten wijken niet enorm af (het verschil is € 34.744) van wat er wat er begroot is. Het 
verschil kan voor het grootste deel verklaard worden door het lagere gerealiseerde bedrag aan private middelen. 
Hier stond € 190.000 voor begroot en hier is € 119.333 gerealiseerd. Hier staat weer tegenover dat de Directe 
opbrengsten € 16.856 hoger waren en we een extra bijdrage kregen uit het Stimuleringsfonds (publieke middelen) 
van € 15.000 waar € 0 was begroot.  
 
Voor de lasten verwijs ik graag terug naar 7.3.  
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BIJLAGE III. t.b.v. Amsterdams Fonds voor de Kunst – Evaluatie m.b.t. bedrijfsvoering en risico’s  
 
Waaruit blijkt dat de organisatie een gezonde bedrijfsvoering heeft die voldoende basis geeft om de voorgenomen 
activiteiten en het beoogde publiek te bereiken, inclusief een visie op het omgaan met risico’s?  
 
Onder punt 8.5 wordt bovenstaande vraag grotendeels beantwoord. Voor het AFK specifiek is het goed hier nog in 
te gaan op het verloop van de begrootte prestaties in Amsterdam en het publieksbereik in de stad.  
 
In 2018 hebben we in Amsterdam 10 uitvoeringen van Building Conversation gerealiseerd met een totaal van 189 
bezoekers. Dit is een stuk minder dan de begrootte 26 uitvoeringen en schatting van 500 bezoekers. Het is 
verklaarbaar door het feit dat we het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek in april 2018 stop 
gezet hebben, omdat we merkten dat dit project om een betere aanpak en een langere voorbereiding vroeg. Er 
kwamen te weinig mensen op de uitvoeringen af en de voor de partners was niet duidelijk genoeg waar ze zich aan 
committeerden. We hebben daarom de rest van 2018 gebruikt om dit heel gedegen uit te zoeken met een nieuwe 
projectleider. Inmiddels hebben we van de BankGiro Loterij op basis van het nieuwe plan waar in het 
Bestuursverslag al naar gerefereerd wordt een aanzienlijk bedrag gehonoreerd gekregen. Daarnaast hebben we een 
selectie goed partners aan ons weten te binden waardoor het project in 2019 en 2020 met veel meer vertrouwen 
gerealiseerd kan worden. In 2019 zullen daarom de gestelde 26 uitvoeringen ruimschoots halen met ook de 
gesprekken die uitgevoerd zullen worden in samenwerking met het Tropenmuseum.  
In 2020 hebben we er ook alle vertrouwen in dat we de 26 zullen overstijgen door de activiteiten van Building 
Conversation – Amsterdam in gesprek; de uitvoeringen van We Have Never Been Modern tijdens het Festival Over 
’t IJ en uitvoeringen van Dying Together tijdens Julidans. Ook de bezoekersaantallen zullen dan navenant hoger 
zijn.  
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ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 10 november 2004 en stelt zich ten doel.

Het realiseren en produceren van culturele evenementen en voorts al hetgeen met een

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het realiseren van

theatervoorstellingen, film-, muziek-, en televisieproducties alsmede exposities.

Samenstelling bestuur

aanstelling aftreden

Voorzitter J.L. Pálsdóttis 8-1-2019 8-1-2023

(aftredend) Voorzitter C.A. de Baan 29-12-2015 8-1-2019

Penningmeester M.A.J.M. Lammers 28-10-2014 28-10-2022

Algemeen lid C.A. de Baan 8-1-2019 29-12-2019

Algemeen lid A.L.C. Breure 14-12-2015 14-12-2019

Goedkeuring jaarrekening 2018

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is in de bestuursvergadering van 20 maart 2019

goedgekeurd door het bestuur.

Voorstel resultaat 2018

Het positieve resultaat ad € 25.220 komt ten gunste van de algemene reserve.
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BALANS PER        31 december 2018        31 december 2017

(na resultaatverdeling)

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Inventaris en inrichting -                    363               

-                    363

Vlottende activa

2 Vorderingen

Debiteuren 13.494 12.802          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 17.335 13.636          

Overige subsidieverstrekkers en bijdragen 40.500 -                    

Overige vorderingen en overlopende activa 5.543 1.908            

76.872 28.346

3 Liquide middelen 78.380 114.520

155.252 143.229
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vervolg balans (na resultaatverdeling)

       31 december 2018        31 december 2017

PASSIVA

4 Eigen vermogen

Algemene reserve 76.372 39.153

Bestemmingsreserve -                    12.000

76.372 51.153

5 Langlopende schulden

Nog te besteden subsidie FPK 55.625 55.625          

55.625 55.625          

7 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 9.255 2.504            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.934 3.278            

Overige schulden en overlopende passiva 10.066 30.669          

23.255 36.451

155.252 143.229
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2018

Realisatie Begroting FPK Realisatie

2018 2018 2017

BATEN

1 Publieksinkomsten

Recette -               -               -               

Partage 750 -               -               

Uitkoop 41.477 76.000 31.748

1a Publieksinkomsten binnenland 42.227 76.000 31.748

1b Publieksinkomsten buitenland 40.129 39.000 24.240

Totaal publieksinkomsten 82.356 115.000 55.988

2 Sponsorinkomsten -               -               -               

3 Overige inkomsten

Coproductiebaten 95.500 95.000 2.698

Overige directe inkomsten 4.937 33.500 13.653

Totaal directe inkomsten 100.437 128.500 16.351

4 Totaal Directe Opbrengsten 182.793 243.500 72.339

5 Indirecte Opbrengsten 3.600 -               -               

6 Overige bijdrage uit private middelen

Bijdrage particulieren 9.333 -               6.910

Bijdrage van private fondsen 110.000 26.250 15.000

Totaal bijdrage uit private middelen 119.333 26.250 21.910

7 Totaal eigen inkomsten 305.726 269.750 94.249

Subisidies en bijdragen

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 231.401 222.500 225.838

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam 81.826 100.000 80.696

12 Overige bijdrage uit publieke middelen 15.000 5.000 -10.750

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 328.227 327.500 295.784

Totale baten 633.952 597.250 390.033

Inkomstenquotes

Berekende Eigen Inkomensquote 48% 45% 24%

Berekende Andere Inkomensquote 65% 63% 43%
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vervolg functionele resultatenrekening

Realisatie Begroting FPK Realisatie

2018 2018 2017

LASTEN

Beheerslasten

1 Personeel 72.218 93.775 75.751

2 Materieel 49.900 43.000 35.287

3 Totale beheerslasten 122.117 136.775 111.038

Activiteitenlasten personeel

Voorbereiding 237.537 123.483 172.914

Uitvoering 67.775 182.622 42.441

4 Totaal activiteitenlasten personeel 305.312 306.105 215.355

Activiteitenlasten materieel

Voorbereiding 105.313 73.163 19.216

Uitvoering 60.202 55.207 21.800

Marketing 15.788 26.000 15.687

5 Totaal activiteitenlasten materieel 181.303 154.370 56.703

6 Lasten Coproducties -               -               5.000       

7 Totale activiteitenlasten 486.615 460.475 277.058

8 Totale lasten 608.732 597.250 388.096

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 25.220 -               1.937

10 Saldo rentebaten en -lasten -               -               -               

11 Saldo bijzondere baten/lasten -               -               -               

12 Exploitatieresultaat 25.220 -               1.937

Bestemming explotatieresultaat

mutatie bestemmingsreserve Visions -5.000 -               -13.600

mutatie bestemmingsreserve Building -7.000 -               -               

mutatie Algemene reserve 37.220 -               15.537

25.220 -               1.937

Personele bezetting (beheer+activiteiten)

fte. Vast in dienst 1,6             

fte. Tijdelijke in dienst -                

fte. Inhuur 1,9             

totaal personele bezetting 3,5             

Aantal vrijwilligers -                

fte.vrijwilligers -                
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De hier vermelde grondslagen voor waardering en van bepaling van het resultaat hebben 

betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn in overeenstemming met RJ 640

Alle in dit rapport vermelde bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van Stichting Third Space zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat

het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende

jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten onder aftrek van de

lineair berekende afschrijvingen volgens onderstaande percentages.

Inventaris en inrichting

* kantoorapparatuur 20% van de aanschaffingswaarde

* automatiseringsapparatuur en software  20% van de aanschaffingswaarde 

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen voor hun nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige activa en passiva

Alle overige, niet eerder genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde opgenomen.

Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Langlopende schulden

Betreft ontvangen gelden in de vorm van een extra startvoorschot van 25% van het beschikte

jaarsubsidie, uitbetaald in januari 2017. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting

van 2020. Het startvoorschot maakt eind 2017 en 2018 deel uit van de langlopende schulden.

 25



 

 
 
Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Stichting Third Space

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1 Materiële vaste activa

Investeringen welke geheel zijn afgeschreven, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Afschrij- Boek-

Aanschaf- ving Afschrij- Totaal waarde

waarde t/m 2017 ving 2018 Afschrijving 31-12-2018

Automatiseringsapparatuur en software

- MacBook Pro 20-11-13 1.312               1.072            241              1.312             -                    

- Asus VivoBook 26-11-13 669                  546               123              669                -                    

1.981               1.618            364              1.981             -                    

  31-12-2018   31-12-2017

2 Vorderingen

Debiteuren

Nominale vordering debiteuren 13.494           12.802           

13.494           12.802           

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 17.335           13.636           

17.335           13.636           

Overige subsidieverstrekkers en bijdragen

Prins Bernhard Cultuurfonds 10.000           -                     

Fonds 21 24.000           -                     

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 3.000             -                     

Ammodo 3.500             -                     

40.500           -                     

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huur opslag              1.073                 620 

Nog te ontvangen bedragen              2.856                      - 

Borg/waarborgsom 1.184             909                

Overige vorderingen 430                379                

5.543             1.907             
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vervolg toelichting op de balans

  31-12-2018   31-12-2017

3 Liquide middelen

Triodos Bank, rekening-courant 75.661           111.627         

Abnamro, rekening-courant 2.719             2.893             

78.380           114.520         

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

4 Eigen vermogen

Het verloop van deze post gedurende het verslagjaar is als volgt:

Exploitatie-

31-12-2017 saldo 2018 31-12-2018

Algemene reserve 39.152         37.220           76.372           

Bestemmingsreserve Visions 5.000           5.000-             -                    

Bestemmingsreserve Building Conversation 7.000           7.000-             -                    

51.152         25.220           76.372           

Algemene reserve

De algemene reserve betreft dat deel van het eigen vermogen waarover zonder belemmering kan 

worden beschikt voor het doel waarvoor de Stichting is opgericht.

5 Langlopende schulden

Voorschot FPK 55.625           55.625           

6 Kortlopende schulden

Schulden op leveranciers

Crediteurensaldo 9.255             2.504             

9.255             2.504             

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.315             3.278             

Nog te betalen pensioenpremie 619                40                  

3.934             3.318             

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering accountantskosten 4.400             3.650             

Reservering vakantiegeld 4.043             3.899             

Vooruitontvangen bedragen -                     9.250             

Terug te betalen subsidie FPK -                     10.750           

Nog te betalen bedragen 1.623             3.080             

10.066           30.629           
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Niet in de balans opgenomen rechten

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan Stichting Third Space in het kader van de deelregeling meerjarige 

activiteitensubsidies 2017-2020 een meerjarige subsidie voor producerenden instellingen toegekend.

De toegekende subsidie per jaar bedraagt € 222.500

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft in het kader van het kunstenplan een vierjarige subsidie  

toegekend van totaal € 322.784, waarvan voor 2019 € 85.117

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voor gedaan na balansdatum
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TOELICHTING FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2018

De baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar, waarop zij betrekking hebben.

Begroting FPK

2018 2018 2017

1a Publieksinkomsten binnenland

Partage Dying Together 750                  -                       

750                   -                      -                       

1a Publieksinkomsten binnenland

Uitkoop Building 20.925             31.748             

Uitkoop We have never been modern 10.800             -                       

Uitkoop Dying Together 9.752               -                       

41.477              76.000            31.748              

1b Publieksinkomsten buitenland

Uitkoop Building 40.249             20.240             

Uitkoop Cinema -                       4.000               

Uitkoop overig 120-                  -                       

40.129              39.000            24.240              

3 Coproductiebaten

OBA, Building                 3.500 -                       

Theater Artemis, Building -                       2.698               

Oerol, We have never been modern               22.000 -                       

Kunstencentrum Vooruit, Dying Together                 5.000 -                       

Theater Rotterdam, Dying Together               40.000 -                       

Stichting SOAP, Dying Together                 5.000 -                       

Kunstencentrum BUDA, Dying Together               10.000 -                       

Nanterre Amadiers, Dying Together               10.000 -                       

95.500              95.000            2.698                

4 Overige directe inkomsten

Overige directe inkomsten                    600                        - 

Overige directe inkomsten Building 3.796               2.153               

Overige directe inkomsten We have never been modern -                       10.000             

Overige directe inkomsten Dying Together 541                  1.500               

4.937                33.500            13.653              

5 Indirecte opbrengsten

Overig 3.600               -                       

3.600                -                      -                       
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vervolg toelichting functionele explotatierekening 2018

Begroting FPK

2018 2018 2017

6 a Overige particuliere bijdragen

Bijdrage particulieren Building                    333 910                  

Bijdrage particulieren We have never been modern 9.000               6.000               

9.333                -                      6.910                

6 c Overige subsidies uit private middelen

Het Amsterdamse Fonds, Building 1.000               -                       

Prins Bernhard Cultuurfonds, WHNBM 10.000             -                       

Fonds 21, Dying Together 24.000             -                       

VSB fonds, Dying Together 40.000             -                       

Ammodo, Dying Together 35.000             -                       

Stichting Dialoog, Building Conversation -                       10.000             

Overige fondsen, Connecting Conversations -                       5.000               

110.000            26.250            15.000              

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten 231.401           222.500          225.838           

231.401            222.500          225.838            

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam

Amsterdams Fonds voor de kunst 81.826             100.000          80.696             

81.826              100.000          80.696              

12 Overige subsidies uit publieke middelen

Fonds Podiumkunsten, Visions -                       10.750-             

Stimuleringsfonds Creative Industrie, WHNBM 15.000             -                       

15.000              5.000              -10.750            

Vanwege de samenloop in 2017 met de meerjarige activiteitenregeling 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten

is vaststelling van de projectsubsidie Visions voor 2016-2017 door het FPK met € 10.750 verlaagd.
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

vervolg toelichting functionele explotatierekening 2018

Begroting FPK

2018 2018 2017

Beheerslasten

1 Personeelslasten

Artistieke leiding 13.002             12.389             

Zakelijke leiding 58.046             59.975             

Overige personeel 1.170               3.388               

72.218             93.775            75.751             

Totaal beheerslasten personeel 72.218             93.775            75.751             

2 Materiële lasten

Huisvestingskosten

Huur kantoor 3.820               3.985               

Opslag 9.591               7.588               

Inrichting, onderhoud en verhuizing -                       431                  

13.411             -                     12.005             

Kantoorkosten

Kantoormaterialen 230                  1.113               

Telefoon 534                  734                  

Verzekeringen 1.663               1.836               

Contributies/abonnementen 2.457               2.596               

Vergaderkosten /sejour 720                  1.361               

Representatie 489                  79                    

Bestuurskosten 51                    144                  

Automatisering 895                  309                  

Reis- en verblijfskosten 6.282               3.687               

Accountants- en advieskosten 4.500               4.200               

Administratiekosten 4.839               3.329               

Overig kantoorkosten 567                  2.657               

23.228             -                     22.045             

Algemene publiciteitskosten

Ontwerp 475                  -                       

Fotografie 96                    -                       

Tekst 1.000               -                       

Drukwerk 169                  -                       

Advertentie -                       100                  

Website 11.157             740                  

12.898             -                     840                  

Afschrijvingskosten

Automatiseringsapparatuur en software 363                  396                  

363                  -                     396                  

Totaal beheerslasten materieel 49.900             43.000            35.287             
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

vervolg toelichting functionele explotatierekening 2018

Begroting FPK

2018 2018 2017

4 Personele lasten

Voorbereiding

Artistiek leider 39.006             45.483             

Artistiek team 41.293             32.678             

Gespreksleiders 600                  1.985               

Cast 20.578             -                       

Uitvoerend personeel 6.300               2.360               

Projectleider /Productie 74.595             50.813             

Techniek 14.191             -                       

Publiciteit 29.905             29.595             

Overige honoraria 11.068             10.000             

237.537           123.483          172.914           

Uitvoering 

Artistiek leider 13.002             12.389             

Artistiek team 5.630               1.075               

Gespreksleiders 16.926             17.749             

Cast 4.730               -                       

Projectleider /Productie 19.363             10.429             

Techniek 8.125               -                       

Overige honoraria -                       800                  

67.775             182.622          42.441             

Totaal activiteitenlasten personeel 305.312           306.105          215.355           

5 Materiële lasten

Voorbereiding

Locatiekosten/ Huur ruimtes 10.869             62                    

Materiaal ruimtes 65.698             11.747             

Techniek 8.552               1.443               

Scholing 284                  147                  

Vertaling -                       -                       

Reis, verblijf en transport 19.752             4.820               

Overig voorbereidingskosten 158                  998                  

105.313           73.163            19.216             

Uitvoering

Materiaal ruimtes 2.511               2.829               

Locatiekosten/ Huur ruimtes 2.395               -                       

Techniek 3.008               -                       

Reis- en verblijfkosten 29.917             4.395               

Transportkosten 14.454             6.352               

Catering publiek 3.339               7.010               

Auteursrechten 3.000               -                       

Premiere kosten 75                    15                    

Overig uitvoeringskosten 1.504               1.200               

60.202             55.207            21.800             
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

vervolg toelichting functionele explotatierekening 2018

Begroting FPK

2018 2018 2017

Specifieke publiciteit

Publiciteit producties/voorstellingen 15.788             26.000            15.687             

15.788             26.000            15.687             

Totaal activiteitenlasten materieel 181.303           154.370          56.703             

6 Lasten Coproducties

coproductie bijdrage -                       5.000               

Totaal Lasten Coproducties -                       -                     5.000               
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Model III | Prestaties van producerende instellingen

Producties 2018 Begroting FPK 2017

Nieuwe producties 2 1 2

Reprises Productie 0 2 1

Nieuwe Co-producties 2 3 1

Reprise Co-producties 1 0 1

Totaal aantal producties 5 6 5

Bezoekers per categorie 2018 Begroting FPK 2017

Nieuwe producties 982 1074

Reprises Productie 0 633

Nieuwe Co-producties 3606 132

Reprise Co-producties 10750 21750

Totaal aantal bezoeken 15338 6500 23589

Regionale spreiding van voorstellingen/ concerten 2018 Begroting FPK 2017

Noord 12 3 1

Oost 0 10 1

Midden 0 5 0

West 0 2 0

Zuid 3 8 14

Amsterdam 10 13 25

Rotterdam 7 8 3

Den Haag 0 1 3

Utrecht 6 8 4

Buitenland 77 22 125

Totaal aantal uitvoeringen 115 80 176

Waarvan in standplaats 10 26 25

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0 2

Regionale spreiding van bezoekers 2018 Begroting FPK 2017

Noord 3172 30

Oost 0 20

Midden 0 0

West 0 0

Zuid 98 220

Amsterdam 189 328

Rotterdam 324 50

Den Haag 0 60

Utrecht 270 63

Buitenland 11285 1080 22818

Totaal aantal bezoekers 15338 6500 23589

Waarvan in standplaats 189 328

Waarvan schoolvoorstellingen 0 40
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Aanvullende gegevens bezoekers 2018 Begroting FPK 2017

Reguliere voorstellingen 15338 6500 23549

Schoolvoorstellingen 0 0 40

Totaal 15338 6500 23589

Waarvan betalend (reguliere voorstellingen) 11399 5980 23090

Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen) 3939 520 459

Overige activiteiten 2018 Begroting FPK 2017

Educatieve activiteiten 0 1

Inleidingen 0 0

Anders/ overige (toe te lichten in verslag) 4 20

Totaal 4 21

Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal) 2018 Begroting FPK 2017

Grote zaal 14 12 0

Kleine zaal 101 35 176

Totaal 115 47 176
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Model IV | Speellijst 2018

Productie Datum uitvoering Plaats Speelplek

Aantal 

Bezoekers

Aantal 

Speelbeurten

Building Conversation 18 en 19 jan Salzburg (O) PNEU festival 85 5

Building Conversation 14 feb Utrecht (UT) Het Huis Utrecht 20 1

Building Conversation 5 mrt Utrecht (UT) Het Huis Utrecht 8 1

Building Conversation 26 mrt Rotterdam (ZH) 12 1

Building Conversation 2 apr Rotterdam (ZH) 20 1

Building Conversation 9 apr Rotterdam (ZH) 16 1

Building Conversation 14 apr Amsterdam (NH) 15 1

Building Conversation 15 apr Amsterdam (NH) 15 1

Building Conversation 16 apr Rotterdam (ZH) 20 1

Building Conversation 21 apr Utrecht (UT) Thinking Planet 80 3

Building Conversation 28 apr Gent (BE) Vooruit 25 1

Building Conversation 25 + 26 mei Mannheim (DE) 80 6

Building Conversation 1 jun Amsterdam (NH) De Bali 20 1

Building Conversation 25 tm 28 jul Dro (I) Centrale Fies Festival 55 4

Building Conversation 4 sep Amsterdam (NH) Tropenmuseum 35 2

Building Conversation 13 tm 16 sep Rhein Neckar (D) Artis 170 12

Building Conversation 20 tm 23 sep Moss (N) Non-Stop Festival 80 4

Building Conversation 21 okt Amsterdam (NH) 20 1

Building Conversation 8 nov Amsterdam (NH) 18 1

Building Conversation 14 en 15 nov Hamburg (D) Kreativcamp 40 2

Building Conversation 18 nov Amsterdam (NH) Tropenmuseum 36 1

Building Conversation 8 dec Maastricht (LI) Europe Days 12 1

Building Conversation 9 dec Amsterdam (NH) 18 1

Dying Together 27 jul, 3 en 4 aug 's-Hertogenbosch (NB) Festival Boulevard 86 2

Dying Together 11 tm 13 okt Rotterdam (ZH) Rotterdamse Schouwburg 256 3

Dying Together 2 nov Utrecht (UT) Spring 162 1

Fidelis Fortibus 1 tm 4 jan Kasterlee (B) 1000 4

Fidelis Fortibus 9 tm 11 mrt Helchteren (B) 750 3

Fidelis Fortibus 16 tm 18 mrt Puurs (B) 750 3

Fidelis Fortibus 22 tm 24 mrt Torhout (B) 750 3

Fidelis Fortibus 29 mrt tm 1 apr Herent (B) 1000 4

Fidelis Fortibus 26 tm 29 apr Oosterzele (B) 1000 4

Fidelis Fortibus 3 tm 6 mei Heist-op-den-Berg (B) 1000 4

Fidelis Fortibus 16 tm 18 mei Antwerpen (B) 750 3

Fidelis Fortibus 23 tm 27 mei Kapellen (B) 1250 5

Fidelis Fortibus 7 tm 9 jun Wetteren (B) 750 3

Fidelis Fortibus 20 tm 23 sep Karlsruhe (B) Atoll Festival 1000 4

Fidelis Fortibus 28 tm 30 sep Basel (CH) 750 3

We Have Never Been Modern 15 tm 24 jun Terschelling (FR) Oerol 3102 10

Witte vlak 13 okt Leeuwarden (FR) Klimaattop 20 1

Witte vlak 17 nov Amsterdam (NH) 12 1

Witte vlak 21 nov Leeuwarden (FR) Klimaattop 50 1

Totaal 15338 115

Overige

Dying Together 

- openbare repetities 23-mrt Amsterdam (NH) Danswerkplaats 1

26-jul Den Bosch (NB) St. Jozefkwartier 1

27 sep en 4 okt Amsterdam (NH) Casco 2

Totaal 4
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Stempel voor identificatiedoeleinden. 

 

Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2018

Circuit Klein / Midden Groot Totaal

A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie € 2.500 € 5.000 nvt

B Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 70 24 94

C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 277 14 291

C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 277 14 291

D Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 10 10

E Tegenwaarde eventuele onderprestatie € 0 € 50.000 € 50.000
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten

Aan: het bestuur van Stichting Third Space

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 21 tot en met pagina 33 jaarrekening 2018 van Stichting Third 
Space te Amsterdam 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 Third Space op 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten en de bepalingen van en krachtens 
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in 
alle van materieel belang 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
van het Fonds Podiumkunsten.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2018;

2) de staat van baten en lasten over 2018; en

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 van het Fonds 
Podiumkunsten en de Regeling Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Third Space 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.



B. 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 materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020
van het Fonds Podiumkunsten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
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 de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 
het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor 
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, 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 van het Fonds Podiumkunsten.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving 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 instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



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 materiele 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Hilversum, 26 februari 2019
Ref: TW.2019.0196.192000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

T. Wagenaar AA



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, 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, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 instelling haar activiteiten 
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 instelling 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.
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