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INLEIDING

sinds 1 januari 2017 ontvangt stichting third space structurele subsidie van het amsterdams Fonds 
voor de kunst en het Fonds podiumkunsten voor het maken en produceren van bijzonder, eigenzinnig 
en uitdagend werk. 

in het vorige jaarverslag werden een paar belangrijke in 2019 te verwachten ontwikkelingen genoemd, 
welke allemaal hebben plaatsgevonden: de internationale tournee van Dying Together/Humans; het 
produceren van het tweede deel van het tweeluik Dying Together/Earth en een tournee en het uitvoe-
ren van het stadstraject Building Conversation – Amsterdam in gesprek in amsterdam-oost en -noord. 
tot slot werd een focus op de algehele toekomst van de organisatie in het kader van de nieuwe kun-
stenplanperiode aangekondigd, aan de hand waarvan we een aantal belangrijke strategische besluiten 
hebben genomen (zie hoofdstuk 8).  

naast bovengenoemde heeft stichting third space in 2019 ter verwezenlijking van haar doelstellingen 
de volgende stappen ondernomen:

- verdere ontwikkeling van Building Conversation, dat steeds vaker vanuit verschillende maatschappe-
lijke contexten wordt benaderd;
- Continuering van de succesvolle tournee van de voorstelling Fidelis Fortibus; 

een belangrijke doelstelling in ons ondernemingsplan voor 2017-2020 was om een divers publiek te 
bereiken met ons werk. het is ons uitgangspunt om de oefenruimte van de kunst in te zetten voor ont-
moetingen tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. We zijn er trots op dat we hier steeds 
meer in groeien en beter in worden.

in dit verslag staan we stil bij de hierboven genoemde punten, beginnend met de uiteenzetting van de 
missie, visie en doelstelling van de stichting. daarnaast bespreken we de bedrijfsvoering, de prestatie-
afspraken, plaatsen we enkele opmerkingen bij de huidige financiële situatie en gaan we kort in op de 
toekomst.

26 maart 2020

hanna lára pálsdóttir
voorzitter stichting third space
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1. ALGEmENE INfORmATIE

stichting third space staat voor de derde 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 staat het creëren van de derde ruimte, een ontmoetings-
ruimte voor uitersten, centraal. 

1.1 missie en visie 
het is de missie van de stichting 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.

de ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. hier, los van de dagdagelijkse realiteit, kun-
nen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een vrije, experimentele ruimte. het oefenen, repe-
teren en schetsen is niet een voorbereidend side-effect van kunst, het is de essentie van wat kunst is 
en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als zodanig terug in de 
wereld. een oefenruimte, niet alleen voor professionele kunstenaars, maar juist en vooral voor eenie-
der die de behoefte voelt zichzelf en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien.

1.2 Kernactiviteiten 
de doelstelling van stichting third space wordt gerealiseerd door het creëren van performances en 
andere projecten binnen de kaders van de kunst. 

1.3 Juridische structuur 
stichting third space hanteert het bestuursmodel, waarbij de dagelijkse uitvoering van de taken gede-
legeerd is naar een directie. deze bestaat sinds 2017 uit artistiek directeur lotte van den Berg en zake-
lijk directeur anne douqué. het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bij elkaar en werkt volgens 
de aanbevelingen van de Cultural governance Code. het bestuur bestond in 2019 uit: 

voorzitter: Hanna Lára Pálsdóttir – projectleider proeftuin nederland van morgen.
penningmeester: Maarten Lammers – sectormanager Centrale & programmering openbare Biblio-
theek amsterdam
algemeen bestuurslid: Anne Breure – directeur veem huis voor performance in amsterdam. Zij is 
eind 2019 uit het bestuur getreden. 
Christine de Baan– artistiek directeur van st. roam, freelance curator en strategisch adviseur. 
er is een vacature op de secretaris functie.

eind 2019 is Ellen Walraven (o.a. voormalig artistiek directeur theater rotterdam) gevraagd om be-
stuurslid te worden. Zij zal vanaf maart 2020 zitting nemen in het bestuur.  

1.4 Interne organisatiestructuur 
het kernteam bestond in 2019 uit:
 

Peter Aers – artistiek medewerker & internationalisering Building Conversation (zzp)
Lotte van den Berg - artistiek directeur (0,8 fte)
Saar van Blaaderen – projectleider Building Conversation – amsterdam in gesprek (zzp)
Anne Douqué - zakelijk directeur (0,8 fte)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
5/22BeStuurSverSlag 2019 - Stichting third Space

Danielle Hielckert - communicatie (zzp) 
Yola Parie - productieleider (zzp) 
Jakob Proyer - productieleider dying together (zzp)
Daan ‘t Sas – artistiek medewerker & ontwerper Building Conversation (zzp)

de samenstelling van de teams per project staan in hoofdstuk 3. 

1.5 Toelichting op de Cultural Governance Code 

1.5.1 De wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast  
de stichting neemt de aanbevelingen van de governance Code Cultuur serieus en implementeert de 
regels die passen bij de werking van de organisatie. de stichting hanteert het bestuursmodel, waarbij 
de dagelijkse uitvoering van de taken gedelegeerd zijn naar de zakelijke en artistieke leiding. 
 de samenstelling van het bestuur is gericht op de monitoring van een gezond financieel en organi-
satorisch beleid in relatie tot het (inter)nationale kunstenveld, de stad amsterdam, de wens om ook in 
andere sectoren actief te zijn en daarmee te groeien in het cultureel ondernemerschap. de bestuurs-
leden doen hun werk onbezoldigd. Ze zijn gekozen vanwege hun expertise, netwerk en in het geval van 
de penningmeester en voorzitter ook specifiek vanwege hun respectievelijke financiële en bestuurlijke 
ervaring. Bestuursleden kunnen vanuit hun expertise de organisatie adviseren. 

1.5.2 De wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met interne en externe belanghebbenden 
Building Conversation wordt gedragen door een klein team van toegewijde en bevlogen mensen. dit 
bestaat uit de artistieke kern, zakelijk leider, productieleider, communicatiemedewerker en commu-
nity-medewerker. de multidisciplinaire samenstelling weerspiegelt het gelijke belang dat we hechten 
aan de verschillende elementen waarmee ons werk mogelijk wordt gemaakt. We komen geregeld sa-
men om de lange lijnen van de organisatie te bespreken en taken, projecten en verantwoordelijkheden 
te verdelen. We houden de organisatie bewust compact, opdat medewerkers elkaar makkelijk kunnen 
vinden en eventuele spanningen snel opgemerkt en bespreekbaar gemaakt kunnen worden.
 de verschillende projecten die we doen worden onderverdeeld in werkgroepen. Binnen de werkgroe-
pen hanteren we een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. omdat veel van de uitvoe-
ringen en trajecten in direct contact met partners en programmeurs op maat gemaakt worden, gaat er 
in de praktijk veel aandacht en tijd naar het artistiek inhoudelijke gesprek met partners. 
 omdat we werken met voornamelijk zzp’ers met verschillende werkzaamheden, creëren we goed ge-
plande contactmomenten op kantoor. We laten ons binnen de organisatie inspireren door verschillende 
modellen om tot besluitvorming te komen, zoals sociocratie en deep-democracy, om ervoor te zorgen 
dat ieders stem gehoord wordt. We gebruiken hierin wat ons past en inspireert. in het afwegen van 
financiële belangen ten opzichte van artistieke belangen hebben zakelijke leiding en artistieke kern een 
gelijke stem. verschillende mensen uit het team voeren vanuit hun verantwoordelijkheid gesprekken 
met externe partners en doen hier verslag van richting de directie en andere interne betrokkenen. 
 het jaarlijkse monitorgesprek met het Fonds podiumkunsten wordt gevoerd met de zakelijke en 
artistieke leiding en een bestuurslid. met het amsterdams Fonds voor de kunst is de aanwezigheid van 
een bestuurslid geen vereiste. in beide gevallen wordt van de monitorgesprekken verslag gedaan in de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 

1.5.3 Het functioneren van het bestuur en de wijze waarop is omgegaan met dilemma’s en situaties 
van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang in 2019 hebben zich geen situaties voorgedaan 
waarbij er sprake was of kon zijn van belangenverstrengeling of een tegenstrijdig belang. 
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1.5.4 De toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle Wat betreft 
de boekhouding werkt de stichting samen met boekhouder manja hoedeman en voor de accountant-
scontroles en jaarrekening met accountantsbureau kamphuis en Berghuizen. Binnen de organisatie 
bewaakt de zakelijk leider de overall begroting en worden kwartaalcijfers gedeeld en besproken met 
het bestuur. 
 projectbegrotingen worden gemaakt door de zakelijk leider in samenwerking met de voor het 
project verantwoordelijke productiemedewerker. de projectbegroting valt daarna onder de verant-
woordelijkheid van de productiemedewerker. in de voortgang wordt geregeld overleg gepleegd met 
de zakelijk leider. dit is een prettige manier van werken, waarbij de productiemedewerker door het in 
eerste instantie samen met de zakelijk leider bepalen van de kaders en het gegeven vertrouwen goed 
zelfstandig kan werken.   

1.5.5 Het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van bestuurders de be-
stuursleden doen hun werk onbezoldigd en voorts heeft zich in dit verband in 2019 niets bijzonders 
voorgedaan. 

1.6 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 het is ook een altijd aanwe-
zig aandachtspunt bij het vinden van publiek en nieuwe samenwerkingsverbanden. 
 Waar het de Code diversiteit & inclusie aangaat, vinden wij het belangrijk dat we in het bestendigen 
en verstevigen van inclusie en diversiteit handelen vanuit intrinsieke motivatie, en niet uit verplichting. 
hiervoor is het belangrijk het gesprek rond diversiteit en inclusie gaande te houden, zowel binnen de 
organisatie als met de partners met wie we samenwerken. als organisatie (en als sector) moeten we 
een kritische houding hebben ten opzichte van onze eigen patronen en de bijbehorende blinde vlekken. 
We moeten er alles aan doen om onze eigen, overwegend witte en geprivilegieerde positie te erken-
nen, te bevragen en te veranderen.
 in de missie en visie van onze organisatie geven we aan dat het onze doelstelling is om mensen te 
activeren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te treden, strevend naar een be-
wuste deelname aan het gesprek, in een dynamische en dus diverse sociale structuur. inclusie is een 
inherent onderdeel van onze kunstpraktijk en daarmee van onze visie, waarin we benoemen dat het 
kunstenaarschap van iedereen is en we ons werk openstellen voor deelname door mensen uit alle la-
gen van de bevolking, met verschillende culturele achtergronden, leeftijden en interesses. het serieus 
nemen van de diversiteit binnen onze organisatie en ons publiek is een constant punt van aandacht en 
een van de belangrijkste drijfveren van al hetgeen we doen. 
 We vinden het belangrijk om ons te verhouden tot diversiteit en inclusie in de breedste zin van het 
woord en kijken daarbij naast een verscheidenheid in culturele achtergrond ook naar een diversiteit op 
het gebied van gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaal-economische 
achtergrond.
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2. Belangrijkste elementen van 

HET GEVOERDE BELEID 

2.1 Building Conversation algemeen
in 2019 vonden er in totaal 108 performatieve gesprekken plaats, waarvan 45 in het buitenland. het 
aantal in het buitenland ligt hoog, omdat we hier vaak gevraagd worden een bundeling van meerdere 
gesprekken uit te voeren. 
 Binnen Building Conversation is er onderscheid te maken tussen activiteiten die plaatsvonden als 
onderdeel van het stadstraject Amsterdam in gesprek en de activiteiten die plaatsvonden op uitnodi-
ging van andere instanties in binnen- en buitenland.
 in de loop van 2019 zijn we begonnen met het uitdenken van een programma dat we aan middelbare 
scholen willen aanbieden vanaf schooljaar 2020-2021. hiertoe zullen in 2020 extra (project)subsidies 
aangevraagd worden. 
 
2.1.1 Building Conversation - Amsterdam in gesprek in de afgelopen jaren ontwikkelden we in amster-
dam het zogenoemde ‘stadstraject’. nadat we op v erschillende plekken in de stad onderzoek hebben 
gedaan en tests uitgevoerd, kwamen we tot een traject van vijf weken per wijk, waarmee we in 2019 in 
totaal dertig uitvoeringen realiseerden op diverse locaties in amsterdam-noord en -oost. We droegen 
daarbij onze werkwijze over aan een diverse groep (vaak) jonge mensen uit de stad. Zij begeleidden op 
hun buurt de gesprekken met buurtbewoners en stadsgenoten tijdens een afsluitend weekend. 
 ons team is dankzij dit traject diverser geworden met mensen als obiozo ukpabi (communicatie-
consultant), Camiel kesser (sociaal werker), krista peters (kunstenaar) en mara van nes (theaterma-
ker). er heeft zich een rijke humuslaag gevormd waar we op verder kunnen groeien dankzij samen-
werkingen met organisaties als sQuare, de Bildung academie, stichting meevaart, Festival over ’t ij, 
hogeschool van amsterdam en de gasten. in 2020 zetten we ons werk voort met stadstrajecten in 
amsterdam-Zuidoost en nieuw-West.

enkele reacties van de mensen aan wie we onze werkwijze overdroegen in amsterdam:

Wat Building Conversation doet? Het zorgt ervoor dat je je anders tot elkaar gaat verhouden. Het is 
een oefening in mens-zijn. – mara

Building Conversation geeft handvatten om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, ook als je een 
hele andere mening hebt. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe je bijvoorbeeld gezamenlijk een 
ander beeld van de toekomst kunt maken. Het geeft hoop, het verbindt mensen. – krista

Als je meedoet aan Building Conversation merk je hoe sterk je de ander nodig hebt om tot nieuwe 
inzichten te komen en hoe sterk je eigen overtuigingen zijn. Ik denk dat dit de bron is van maatschap-
pelijke verbinding: het inzicht dat je de ander nodig hebt om te kunnen groeien. – kas
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2.1.2. Building Conversation in binnen- en buitenland ook in 2019 zijn we weer vaak uitgenodigd door 
uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland. 
enkele hoogtepunten:

•	Kunstenfestival des Arts programmeerde achttien keer Gesprek zonder woorden, die alle op locatie 
plaatsvonden in het Brusselse molenwijk.
•	in opdracht van het Nederlands Theater Festival gaven we vorm aan een performatief gesprek over 

de kijkervaring van toeschouwers. We ontwikkelden een participatieve performance gebaseerd op de 
the visual thinking strategy, een gespreksvorm ontwikkeld in het moma in new York. deze succesvolle 
eerste versie heeft geleid tot verdere gesprekken en het uitwerken van een langduriger samenwer-
kingsverband met het nederlands theater Festival.

•	ook in 2019 continueerde de serie Ongemakkelijke gesprekken in het Tropenmuseum, over onder ande-
re kolonialisme, white privilege, cultural appropriation en microagressie. performers Charmaine noten 
en sheralynn adriaansz waren hierbij opnieuw bij betrokken. deze gesprekken zijn ook voor onszelf van 
grote waarde gebleken, met name door het zeer diverse publiek dat het tropenmuseum telkens weet 
te bereiken. ook deze samenwerking heeft inmiddels een langetermijnkarakter gekregen.  
•	voor een groep internationale theaterschooldirecteuren vond er een driedaags traject plaats waarbij 

de performatieve gesprekken van Building Conversation ingezet werden om te onderzoeken hoe er 
binnen dit netwerk geleerd kan worden van elkaar. hierdoor is een interessant nieuw model ontstaan 
waarbij één groep langdurig betrokken is en dankzij het ervaren van verschillende gespreksmethodes 
gezamenlijk tot nieuwe gedeelde inzichten en perspectieven komt. 
•	Oerol nodigde ons uit om mee te gaan naar het Pronomade Festival in Zuid-Frankrijk, waar we in een 

klein dorpje deelnamen aan dit podiumkunstfestival voor de regio. 
•	voor het eerst vonden er zogenaamde Open Ateliers plaats. het gaat hier om een uitvoering van Buil-

ding Conversation in de tolhuistuin die we zelf organiseren voor de Building Conversation community, 
bestaande uit mensen uit het team en betrokken publiek. dit was de eerste van een serie tweemaande-
lijkse bijeenkomsten waarop zowel bestaand als nieuw performatief werk uitgevoerd en getest wordt.

2.3 Het tweeluik Dying Together 
in het tweeluik Dying Together ontrafelen de performers samen met het publiek situaties van gezamen-
lijk sterven. de rampen die behandeld worden, kennen we als media-evenementen waarin sommige 
doden betreurd en anderen vergeten worden en vooral de schuldvraag aandacht krijgt. Dying Together 
werpt een ander licht op deze gebeurtenissen en laat zien dat deze momenten van collectieve dood 
ons iets kunnen vertellen over de manier waarop we ons tot elkaar verhouden.
 in oktober 2018 ging het eerste deel Dying Together/Humans in première bij coproducent theater 

team
Concept ontwikkeling en uitvoering oa. peter aers, Jörgen gario, lotte van den Berg, Floor van 
leeuwen, salomé mooij, mara van nes, daan ’t sas, elias simonse, obiozo ukpabi; 
Productieleiding Yola parie; coördinatie internationale projecten peter aers; 
coördinatie Stadstraject Amsterdam saar van Blaaderen; Catering studio Buik; 
Uitvoerende productie Yoka van Zuijlen, Yola parie en amber Bongaerd

proJeCtondersteuning
We ontvingen extra projectondersteuning voor de stadstrajecten in amsterdam van stichting het 
amsterdamsche Fonds en het Bankgiro loterij Fonds.
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rotterdam, gevolgd door een (inter)nationale tournee in 2019 langs onder meer spring utrecht, Fes-
tival performatik van het kaaitheater in Brussel, théâtre nanterre-amandiers in parijs en schouwburg 
kortrijk in samenwerking met coproducent Buda. 
 in oktober 2019 ging het tweede deel Dying Together/Earth in première bij coproducent schaus-
pielhaus Bochum, gevolgd door de nederlandse première bij theater rotterdam. tijdens het meteor 
Festival in Bergen (noorwegen) en het inclusieve siCk! Festival in manchester werden beide delen na 
elkaar geprogrammeerd. 

2.3.1 Bestendigen en verdiepen na het maken van het eerste deel in 2018, besloten we om de artis-
tieke praktijk die we hadden ontwikkeld voor het eerste deel van Dying Together te bestendigen en te 
verdiepen. We voelden de noodzaak om de ontwikkelde werkwijze in te zetten om ook de relatie tussen 
mensen, dieren en planten te onderzoeken en bij te dragen aan een groeiend bewustzijn rondom kli-
maatverandering en ecologie. ook kregen we verzoeken binnen om specifieke casussen te behandelen 
voor bepaalde festivals, zoals bijvoorbeeld de aanslag in manchester voor het siCk! festival (waarover 
we nog altijd in gesprek zijn). We voorzien een lange looptijd voor Dying Together, waarin we in de ko-
mende jaren een repertoire ontwikkelen van verschillende casussen die steeds opnieuw het moment 
van samen sterven gebruiken om een ander licht te werpen op samenleven. Zo hebben we het verzoek 
gekregen om voor zomer/najaar 2020 een editie te maken rond het coronavirus en de menselijke con-
nectie en disconnectie die zichtbaar worden op mondiaal niveau. We zijn er trots op een performatief 
ritueel ontwikkeld te hebben waarin we met elkaar rationeel en emotioneel kunnen reflecteren op im-
mense en ingrijpende gebeurtenissen.  

2.3.2 Dying Together/Earth  in het tweede deel, Dying Together/Earth, gaat de aandacht uit naar het 
(uit)sterven van grote en kleine ecosystemen en wordt het collectief sterven van mensen, dieren en 
planten onderzocht, met als belangrijkste vraag of kijken naar de manier waarop we samen sterven 
ons nieuw inzicht kan geven in de manier waarop we samenleven. het repetitieproces van Dying To-

Cathy Blisson in La Libération:
Welke delen van onszelf projecteren we op een ander als we zijn plaats innemen? Wat zegt ons 
ongemak over onze positie ten opzichte van de groep of van de wereld in het algemeen? […] Lotte 
van den Berg lijkt niet bang te zijn voor het diepe. Ze zet een geraffineerd kader op, werkt op basis 
van gedegen onderzoek, formuleert precies en zonder pathos, laat stiltes vallen en legt de spelregels 
en de grenzen bloot. En dat is ongetwijfeld waarom Dying Together ons meevoert naar een dimensie 
die buiten de tijd ligt en waar ook de meest vluchtige sensaties gestalte krijgen, op het raakpunt van 
onze innerlijke conflicten en de honderden levens die tastbaar worden gemaakt.

Paris-art.com:
In de tijd waarin de hele wereld live op hetzelfde ritme beweegt (schreeuwend of huilend, instortend 
of angstig) laat dying together ons een ander mogelijk ritueel zien. Vol rust en overpeinzing. In de 
algemene ruimte wordt het publiek gevraagd om deel te nemen – of niet. Wie niet wil, wordt niet 
uitgesloten: dat is namelijk ook een legitieme manier van meedoen. Met die wisselwerking tussen 
tekst, overpeinzing en deelname brengt dying together simpele daden tot stand. Zoals ergens zijn, 
met zijn allen, kort voordat je doodgaat. Of terwijl je doodgaat. Of daarna. Zonder het respect uit het 
oog te verliezen dat de gebeurtenissen in kwestie vereisen. dying together is een moment van col-
lectieve volwassenheid, dat kortsluiting veroorzaakt in de onverschilligheid.
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gether/Earth vond verspreid over drie periodes plaats, waardoor er tussentijds ruimte was om ideeën 
bij te stellen en aan te passen. omdat de deelnemers en de wijze waarop ze reageren op wat er van ze 
gevraagd wordt zo’n belangrijk onderdeel is van de performance, hebben we in iedere repetitiefase 
meerdere openbare repetities en try-outs georganiseerd met deelnemend publiek, onder andere in het 
veem house for performance in amsterdam. 

2.3.3 Archief van reflecties voor het deelnemende publiek zijn het intense avonden waarin de indi-
viduele en collectieve omgang met aangrijpende situaties bevraagd wordt. om de vele persoonlijke 
ervaringen en reflecties van het deelnemende publiek een plek te geven, begonnen we tijdens de 
voorstellingen van Dying Together/Humans met de opbouw van een archief, waarin inmiddels rond de 
tweeduizend handgeschreven reflecties zijn opgenomen van publiek dat deelnam aan zowel /Humans 
als /Earth. een werk op zich, waarin wederom de ervaringen van het deelnemende publiek centraal 
staan. het Archief van reflecties wordt aan het eind van iedere performance gedeeld met het aanwezi-
ge publiek en ook online kunnen bezoekers de reflecties van anderen teruglezen, om zo de eigen erva-
ring in perspectief te plaatsen ten opzichte van de ervaringen van anderen. in 2020 zal aan de hand van 
het Archief van reflecties een tekst en (online) uitgave verschijnen die de vele verschillende ervaringen 
duidt en leesbaar maakt, ook voor mensen die de voorstelling niet bezochten. 
 op ►www.archiveofreflections.nl/ zijn de vele reflecties te lezen

2.3.4 Radicale participatie - pioniersfunctie in 2019 is duidelijk geworden dat voor veel nederlandse 
programmeurs en recensenten het radicaal participatieve werk Dying Together moeilijk benaderbaar 
is. We ondervinden met name in nederland een fundamenteel andere reactie van theaterprofessio-
nals en publiek. het lijkt erop dat de directe persoonlijke betrokkenheid die het werk vraagt voor veel 
programmeurs en recensenten moeilijk verenigbaar is met de professionele distantie en observerende 
houding die ze gewend zijn aan te nemen. dit leidt ertoe dat we weinig worden uitgenodigd in de ne-
derlandse theaters. aanvankelijk was dit moeilijk verteerbaar, zeker ook omdat we juist van een groot 
deel van het deelnemende publiek te horen krijgen dat ze dankbaar zijn voor de betrokkenheid die ze 
ervaren en de mate waarin ze zelf emotioneel en rationeel uitgedaagd worden. aan het eind van 2019 
hebben we ons verzoend met de pioniersfunctie die we kennelijk innemen binnen het nederlandse 
theaterveld. in 2020 besteden we extra aandacht aan het gesprek met programmeurs en recensen-

elke huybrechts voor E-etcetera:
dying together put haar kracht niet uit een eenduidige, directe confrontatie met menselijk leed, 
maar net uit de indirecte benadering ervan. Nooit wordt het tijdstip van het sterven zelf ‘gerepre-
senteerd’. We’re not actually dying together, only relatively. We schipperen en manoeuvreren con-
stant tussen het concrete beeld van de gemeenschap die zich vormt op het podium en de mentale 
verbeelding van de ramp, tussen directe en indirecte betrokkenheid en tussen simultaan verbeelde 
ruimtes. De kracht van dying together zit in die zin in haar DNA: in de togetherness die ontstaat in 
het betwixt-and-between, in het vervagen van de grenzen tussen ruimtes, tijden en mensen.

dennis meijer in Theatermaker:
Lotte van den Berg heft rigoureus de scheiding tussen speler en toeschouwer op in de doorlopende 
reeks Building Conversation en in het tweeluik in de grote zaal: dying together. Hier wordt het 
theater een vrijplaats om het samenleven te onderzoeken en beangstigende emoties van deze tijd 
gezamenlijk een plek te geven.

http://www.archiveofreflections.nl/
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ten om af te tasten wat de waarde van participatie en persoonlijke betrokkenheid voor hen is en hoe 
dit zich verhoudt tot de professionele keuzes die ze maken. met Jeffrey meulman van het nederlands 
theaterfestival zijn we bezig met de organisatie van een speciale editie van Nieuwe Grond rond per-
soonlijk committent van programmeurs. We zijn blij met de vragen die er wel komen (oerol Festival, 
Warmingup, Welcome to the village), houden het werk op het repertoire en blijven geloven in de grote 
maatschappelijke en artistieke waarde ervan. 

2.4 Fidelis Fortibus 
de samenwerking tussen de clown danny ronaldo en lotte van den Berg is een groot succes. de voor-
stelling wordt in 2018 in spanje bekroond tot beste circusvoorstelling van het jaar en geselecteerd voor 
het vlaams theaterfestival. in 2019 vonden er verspreid over europa vijftig uitvoeringen plaats van 
Fidelis Fortibus. 
 in deze voorstelling 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. 

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 
lühe (performer), matteo Bifulco (performer), nahuel Cano (performer), salomé mooij (performer), 
polly lapkovskaya (componist), vinny Jones & Breg horemans (licht en scenografie), tobias staab 
(dramaturg), Jakob proyer (productieleider), vincent Beune (hoofdtechniek), kate mcintosh (artistiek 
advies), alexander nieuwenhuis, Julien mchardy & kinan mohammad (research)

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

team
Spel en concept danny ronaldo; eindregie lotte van den Berg; coaching lotte van den Berg, ste-
ven luca, rafael en Jo de rijck, muziek david van keer & tony decap; techniek nanosh ronaldo & 
seppe verbist; productie annelies mylemans.

(Co)produCenten 
productie Circus ronaldo, coproductie stichting third space, theater op de markt -dommelhof, 
Festival perplX, miramiro, théâtre Firmin gémier/la piscine, pôle national des arts du Cirque 
d’ile-de-France.
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3. DE ORGANISATIE

3.1 Strategische ontwikkelingen 
onder meer ten behoeve van de structurele subsidieaanvragen voor de periode 2021-2024 ontstond 
de behoefte opnieuw een toekomstvisie voor stichting third space te formuleren. We deden dit in de 
laatste maanden van 2019 met een groep collega’s onder begeleiding van senior strategist Charlotte 
de Backker. Zij is aan ons gekoppeld door impact matters, een organisatie die mensen uit het bedrijfs-
leven koppelt aan ngo’s en andere organisaties zonder winstoogmerk. met haar analyseerden we ons 
werk en de organisatie vanuit een businessmodel. We spraken in termen van afzetmarkt en proposities 
en ontwikkelden een begrotingssystematiek waarin het effect van de verschillende geldstromen op de 
omzet zichtbaar kan worden. We realiseerden ons meer dan ooit dat het bijzonder is dat de waarde van 
ons werk, waarin een artistiek proces centraal staat, door zo veel organisaties uit zo veel verschillende 
hoeken van de samenleving wordt gezien en erkend. dit proces heeft ons gesterkt om de komende 
jaren, naast het versterken en uitbreiden van onze positie in het culturele veld, extra in te zetten op 
andere maatschappelijke domeinen. 

een aantal hieronder benoemde ontwikkelingen die in feite al langere tijd gaande waren, heeft ertoe 
geleid dat we vanaf voorjaar 2020 ons werk onder de naam Building Conversation uitbrengen. deze 
nieuwe koers is het resultaat van enerzijds een natuurlijk proces en anderzijds bewuste strategische 
beslissingen.

3.1.1 Dialogical Art in het kunstenplan voor de periode 2017-2020 werd Building Conversation omschre-
ven als het project dat de hartslag zou gaan vormen van de organisatie. in de afgelopen jaren heeft 
Building Conversation inderdaad de hartslag van de organisatie bepaald en bleek de gesprekspraktijk 
ook het nieuwe werk dat is ontwikkeld te inspireren. Zowel de interactieve installatie We Have Never 
Been Modern (2018) als het tweeluik voor de grote zaal Dying Together hebben zich ontwikkeld tot zoge-
naamde dialogical artworks, waarbij het deelnemende publiek betrokken werd als creatieve spreker en 
denker. 

3.1.2 Artistieke kern deze verschuiving heeft ook effect op de organisatie en hoe deze geleid wordt. 
Zo bleek de formele structuur waarin lotte van den Berg als artistiek leider eindverantwoordelijk was 
niet kloppend met de dagelijkse praktijk waarin verantwoordelijkheden en eigenaarschap juist gedeeld 
werden met artistiek medewerkers daan ’t sas en peter aers. in de loop van 2019 zijn we dan ook gaan 
spreken van een artistieke kern. in samenspraak met het bestuur zal in 2020 onderzocht worden hoe 
het gesprek tussen bestuur en artistieke kern zo gevoerd kan worden dat er recht wordt gedaan aan de 
inbreng van alle betrokkenen, passend binnen de idealen van Building Conversation. 

3.1.3 Merknaam daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat Building Conversation als naam 
bij onze afnemers en partners goed beklijft en de naam third space geen extra betekenis heeft ge-
kregen. Wat onder de naam van third space werd gepromoot (Dying Together en We Have Never Been 
Modern), werd opgepakt als een ‘lotte van den Berg’-productie, terwijl We Have Never Been Modern 
een product is van een gelijkwaardige artistieke samenwerking tussen lotte van den Berg en daan ‘t 
sas. Zodoende waren er drie namen in omgang, verschillende websites en socialmediakanalen. door te 
kiezen voor de naam Building Conversation kunnen we een betere communicatiestrategie opzetten en 
wordt de branding van ons werk helder. 

3.1.4 Stichting Third Space stichting third space is en blijft de formele entiteit die de praktijk van 
Building Conversation draagt en mogelijk maakt. 
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3.2 Wijzigingen in het team
in 2019 is danielle hielckert bij ons als zelfstandig communicatiemedewerker begonnen. Zij is onder 
andere gekozen vanwege haar ervaring met het bereiken van een cultureel divers publiek bij organisa-
ties als afrovibes, don’t hit mama en springdance.

3.3 Standplaats Amsterdam 
ons kantoor is gevestigd in de tolhuistuin in amsterdam-noord. dit is een uitstekende uitvalsbasis 
voor onze activiteiten in een gebouw met interessante medehuurders. We maken in toenemende 
mate gebruik van de faciliteiten die de tolhuistuin te bieden heeft en zijn bezig dit partnerschap voor 
de toekomst te verdiepen. vanuit deze plek organiseren we uitvoeringen in binnen- en buitenland en 
onderhouden we contacten met partnerorganisaties en de community van betrokken deelnemers. We 
bespreken, beleven en inspireren in ons werk de belangrijke stedelijke thema’s over schurend sociaal 
contact, de gezonde frictie tussen mensen en de ecologische uitdagingen van het stedelijke leven. 
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4. OmVANG EN SAmENSTELLING VAN HET PUBLIEK 

gezien de aard van het werk dat gemaakt wordt en het hoge participatieve karakter staat het publiek 
altijd centraal. 

het bereiken van een zo divers mogelijk publiek nemen we serieus: het is onze doelstelling om de 
oefenruimte van de kunst in te zetten voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet vanzelf te-
genkomen. 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 de producties die we realiseren. daarbij zijn de volgende 
nuances aan te brengen: de performances van Dying Together spelen voornamelijk binnen het theater-
circuit en trekken doorgaans een minder cultureel divers publiek dan bijvoorbeeld de performatieve 
gesprekken die we doen tijdens de stadstrajecten in amsterdam en de Ongemakkelijke gesprekken in 
het tropenmuseum – binnen deze contexten bereiken we een cultureel en sociaal-maatschappelijk 
zeer divers publiek. 
  
de voorstelling Fidelis Fortibus is divers in opbouw qua leeftijd en sociaal-maatschappelijke achter-
grond. het is een echte gezinsvoorstelling, waar jong en oud op afkomt, die speelt op kleine en grote 
festivals in met name Frankrijk en België, zowel in steden als dorpen. de voorstelling speelt voor een 
publiek van 250 bezoekers per keer. 

de performatieve gesprekken van Building Conversation zijn doorgaans voor vijftien tot twintig be-
zoekers, afhankelijk van de gespreksvorm die uitgevoerd wordt. met uitzondering van het vlak, dat in 
de openbare ruimte opgevoerd wordt en waar op een dag circa tachtig mensen of meer aan kunnen 
deelnemen. 

het tweeluik Dying Together kon afhankelijk van de grootte van de zaal uitgevoerd worden voor een 
publiek van tussen de vijftig en tweehonderd mensen. We hebben gemerkt dat het geen makkelijk 
verkoopbare voorstelling is, maar het is ook duidelijk geworden dat voor degenen die komen, er een 
bijzonder intense en waardevolle ervaring geboden wordt. het Archief van reflecties is daar een tast-
baar bewijs van. 
 tijdens het creatieproces wilden we graag feedback ontvangen van een cultureel divers publiek. 
daarom werkten we voor de werving van publiek met succes samen met Zina. over het algemeen was 
het publiek dat naar de voorstellingen kwam vooral divers qua leeftijd: geregeld hebben er groepen 
scholieren en studenten deelgenomen. daarnaast liep de leeftijd uiteen van in de twintig tot tachtig 
jaar. We waren blij om in het inclusieve en vaak taboe doorbrekende siCk! Festival in manchester op 
te kunnen treden. dit festival is gericht op mensen met mentale en fysieke beperkingen, zowel qua 
publiek als qua makers en thematiek.  
 voorop staat dat we het tweeluik met zo veel mogelijk mensen in verschillende settings willen de-
len zonder concessies te doen aan de intensiteit van de publieksbetekenis van beide performances. 
gedurende de performances wordt iedere individuele bezoeker persoonlijk begeleid en kan een eigen 
parcours afleggen. Zie hiervoor ook de interviews met deelnemend publiek (► www.youtube.com/
watch?v=7udh7wjyfvY).

http://www.youtube.com/watch?v=7UdH7wjyfvY
http://www.youtube.com/watch?v=7UdH7wjyfvY
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5. ImPACT VAN ORGANISATIE 

de impact van de organisatie is wat ons betreft te meten aan een aantal zaken: het feit dat er vrijwel 
wekelijks verzoeken uit binnen- en buitenland binnenstromen van organisaties om uitvoeringen van 
Building Conversation te komen doen. deze zijn vaak het gevolg van directe deelname aan een gesprek, 
waaruit blijkt dat de publieksbetekenis groot is. 

daarnaast krijgen we zeer geregeld vragen van theaterstudenten die stages willen doen om kennis te 
nemen van het specifieke werk dat we maken. 

de praktijk laat tevens zien dat onze werkwijze de samenleving in al z’n culturele diversiteit en gelaagd-
heid direct raakt. de afgelopen jaren ondervonden we een groeiende vraag uit het kunstenveld, maar 
ook uit verschillende andere maatschappelijke domeinen zoals de overheid, het onderwijs en het be-
drijfsleven. allemaal zijn ze op hun eigen manier op zoek naar manieren om via de kunsten het gesprek 
over hoe we samenleven te inspireren. deze verbreding van ons speelveld sluit aan bij de behoefte die 
we zelf voelen om onze impact te vergroten. 
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6. STAKEHOLDERS 

ook het afgelopen jaar hebben we ons netwerk in binnen- en buitenland uitgebreid en hebben we in-
middels te maken met geregeld terugkerende afnemers. in inhoudelijke termen gaat het hier veel meer 
om partners. een vraag voor het uitvoeren van een performatief gesprek gaat altijd gepaard met een 
inhoudelijk gesprek over de behoeftes, specifieke vragen en context van de organisaties en mensen 
die ons benaderen. ons succes is dan ook gebaseerd op de kwaliteit van deze relaties en de tijd en 
aandacht die daarin worden gestoken.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn: 

Theater Rotterdam: samen met Schauspielhaus Bochum de belangrijkste coproducent van Dying 
Together. theater rotterdam boekte bovendien in 2019 voor het derde seizoen op rij een aantal goed-
bezochte Building Conversations.  

Schauspielhaus Bochum is de belangrijkste internationale partner voor Dying Together. Bij beide voor-
stellingen was de aan het schauspielhaus verbonden acteur lukas von der luhe en dramaturg tobias 
staab betrokken. tevens speelden we zes keer in het theater in Bochum. 

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), een netwerk waar Buda ook lid van is, heeft 
lotte van den Berg als focus-kunstenaar aangemerkt voor de komende paar jaar. in dat kader worden 
de aan dit netwerk verbonden partners gestimuleerd om werk van stichting third space te program-
meren en waar mogelijk te coproduceren. 

uiteraard zijn het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst belangrijke stake-
holders en hebben we daarnaast goede relaties met fondsen als het VSB Fonds; Ammodo; Fonds21, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij. 

de OBA, sQuare, De Bildung Academie, Tropenmuseum, Stichting Meevaart, Festival Over ’t IJ, Ho-
geschool van Amsterdam en De Gasten zijn andere belangrijke stakeholders specifiek in amsterdam 
waarmee we in 2019 hebben samengewerkt.  

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 vanzelf tegenkomen.  
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7. REfLECTIE OP DE PRESTATIES 

7.1 Producties 
Zoals bekend was eind 2016 reeds besloten tot het verschuiven van de grotezaalvoorstelling Dying To-
gether naar 2018, omdat duidelijk werd dat er te weinig tijd was om deze productie in 2017 te realiseren. 
Wel startten we in 2017 met het stadstraject in amsterdam-noord en de ontwikkeling van de interac-
tieve installatie We Have Never Been Modern. in 2018 vonden vervolgens de premières plaats van Dying 
Together/Humans en We Have Never Been Modern. de laatste is het project dat in het plan van 2017-
2020 de zogenaamde vrije ruimte vervulde. Het Stadstraject werd na een herziening en succesvolle 
fondsenwerving in 2019 weer opgepakt en in twee stadsdelen in amsterdam uitgevoerd. in 2019 ging 
het tweede deel van het tweeluik Dying Together/Earth in première. 

7.2 Prestaties
de prestaties binnen het kleine circuit werden ook in 2019 weer ruimschoots gehaald. onder het grote 
circuit vallen de uitvoeringen van de interactieve installatie We Have Never Been Modern en de voor-
stellingen Dying Together/Humans en /Earth. de laatste twee voorstellingen zijn geproduceerd voor 
de grote zaal en vonden in 2019 plaats in een aantal grote zalen zoals die van theater rotterdam en 
nanterre-amandiers in parijs. oorspronkelijk waren we voor Dying Together op zoek naar grote ruimtes 
waar 400+ mensen in konden, maar de theaters hebben de mogelijkheid vaak niet in huis en om deze 
productie op locatie te doen, vonden ze te kostbaar. Zo hebben we uiteindelijk in de grote zalen van 
theaters een toneel-op-toneel situatie gecreëerd. om veiligheidsredenen hebben deze ruimtes een 
begrenzing van publieksaantallen die bij grotezaaloppervlakten vaak neerkomt op maximaal 200 man 
publiek. in overleg met het Fpk is afgesproken dat de voorstellingen die in de grote zalen van theaters 
plaatsvinden, gerekend worden tot het grotezaalcircuit. 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 grotezaalcircuit gerekend wordt. 

Zoals onder 2.3.4 beschreven, verliep de verkoop van Dying Together in nederland in het grotezalen-
circuit helaas niet zoals we hadden verwacht en gehoopt, ondanks enorm veel pogingen onzerzijds en 
ondanks de uitsluitend zeer positieve recensies die er verschenen in binnen- en buitenlandse pers. dit 
stond in schril contrast met de speelmogelijkheden die we kregen in het buitenland. er was hier ook 
veel vraag vanuit middelgrote zalen en omdat we alle kansen wilden benutten om deze bijzondere voor-
stelling zo vaak mogelijk te spelen, hebben we ons speelveld uitgebreid richting deze theaters. 
 Bij de ontwikkeling van het tweede deel van het tweeluik hebben we ervoor gekozen om de flexibili-
teit van de scenografie uit te breiden en ook een opstelling te ontwikkelen voor kleinere zalen en vlak-
kevloertheaters. We beschikken nu over een set-up die in kleine en grote zalen opgebouwd kan worden 
en ook geschikt is voor het spelen op locatie.
 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 zijn en/of te liggen. gezien de vorm die de voorstelling nu heeft, is een maximum aantal 
van 200 mensen in een grote zaal bij een toneel-op-toneel uitvoering het meest wenselijk. een Xl-
versie voor 400 mensen is nog altijd mogelijk. 

in 2020 zal Dying Together/Earth in ieder geval op het oerol Festival spelen en in het najaar in amster-
dam. We streven ernaar hier nog een aantal speelplekken aan toe te voegen. 
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8. fINANCIëLE INfORmATIE 

8.1 Algemeen
de basis van ons financiële beleid is erop gericht dat we het artistiek inhoudelijke werk kunnen waar-
borgen en dat de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang komt. hiertoe zijn de structurele 
subsidies onontbeerlijk en we zien het als een voorrecht dat we met een dergelijke financiële basis 
kunnen werken. 

8.2 De ontwikkeling gedurende het boekjaar
de publieksinkomsten waren in 2019 € 57.000 meer dan begroot. deze zijn te danken aan de internatio-
nale tournee van Dying Together/Humans en Dying Together/Earth en de relatief hoge uitkoopsommen 
die afnemers bereid zijn te betalen voor uitvoeringen van Building Conversation. 

de personele voorbereidingskosten zijn € 90.000 hoger dan begroot. dit is te verklaren door de inzet 
van het team bij de voorbereiding van de vele uitvoeringen die hebben plaatsgevonden en hierin zit ook 
het overgrote deel van het honorarium van de communicatiemedewerker. deze post stond in de oor-
spronkelijke begroting onder de personele beheerslasten. 

8.3 EIQ & Wet normering topinkomens
de eiQ van 2019 was 51%. dat is ruim boven het gemiddelde vereiste van 31,3%. in 2017 was dit 24% en 
48%in 2018. voor 2020 voorzien we nu een eiQ van 30%. het gemiddelde over 4 zal met de prognose 
van 2020 uitkomen op circa 38%. 

de Wet normering topinkomens 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 stichting third space komen we niet in de buurt van de topinkomens en hanteren 
we de richtlijnen voor salarissen en honoraria zoals die in de Cao toneel en dans zijn opgenomen.  

8.4 De behaalde omzet en resultaten
de omzet was € 658.207. het exploitatieresultaat uit de gewone bedrijfsvoering is € 34.948. dit posi-
tieve resultaat zal in 2020 in een bestemmingsreserve terechtkomen. 

voor 2020 hebben we één bestemmingsreserves bepaald, te weten: 
tournee Dying Together/Earth  € 34.948

dit betekent dat de algemene reserve per 31 december 2019 op € 76.372 uitkomt. Wij zijn blij met dit 
resultaat, omdat we hiermee eventuele risico’s goed kunnen ondervangen. 

8.5 De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)
de liquide middelen op de balansdatum beslaan € 126.563. de solvabiliteit is 45,93% en is daarmee 
gezond te noemen.  

8.6 De voornaamste risico’s en onzekerheden komende jaren: op artistiek, sociaal- maat-
schappelijk en financieel-economisch vlak: 

8.6.1 Financieel We zijn tot nu toe succesvol gebleken op het vlak van extra fondsenwerving. gezien de 
relaties die we hebben met de fondsen biedt dit ook vertrouwen voor de toekomst. 
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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 mid-
delen weten te genereren, gaan we terug naar de tekentafel en kijken we 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. het zorgt zelfs geregeld 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 activiteiten die we ontplooien 
met Building Conversation. 

8.6.2 Werkdruk 2019 was ook weer een bijzonder druk jaar. de werkdruk is geregeld een aandachtspunt 
bij besprekingen en in de planning van activiteiten wordt er expliciet rekening mee gehouden.  

8.6.3 Artistiek de artistieke ambities zijn leidend en de projecten hebben bij uitstek een innovatief 
karakter. hierdoor staat het eindresultaat niet altijd vast. 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 blij-
ven. We staan het onszelf toe dat een uitkomst of proces op enig moment niet aan de verwachtingen 
voldoet; vervolgens gaan we weer aan het werk om alsnog het door onszelf gestelde artistieke doel te 
bereiken. er is binnen de organisatie een groot bewustzijn dat de artistieke ambities alleen gereali-
seerd kunnen worden binnen de juiste omstandigheden. het constant in balans brengen van de artis-
tieke ambities, de verwachtingen en de financiële mogelijkheden zijn daarbij een immer terugkerend 
aandachtspunt voor de organisatie. 

8.6.4 Publiek de publieksopkomst is vaak onzeker. dat proberen we zoveel mogelijk 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 bij de gesprekken op straat voor plekken die een grote toeloop hebben, zoals 
het Bijlmerplein in amsterdam-Zuidoost en het Javaplein in amsterdam-oost. in 2019 hebben we een 
projectcoördinator aangenomen die veel ervaring heeft met het werken in wijken en met verschillende 
gemeenschappen. 
 verder zetten we in op het creëren van binding en sterke betrokkenheid van onze partners en andere 
maatschappelijke instituten in de wijken. dat doen we in het voortraject, nog vóór de gesprekssessies 
met het deelnemende publiek van start gaan. We houden als voorbereiding een eendaagse master-
class met de medewerkers van onze partners. We oefenen samen met hen een aantal verschillende 
gespreksvormen, zodat ze precies weten wat het project behelst en zich inhoudelijk betrokken voelen. 
onze partners kunnen dan ook makkelijker hun eigen – vaak cultureel diverse – achterban benaderen 
om deel te nemen. en zij waarderen dit zeer. 
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9. TOEKOmST

9.1 verwachte gang van zaken komend jaar
de focus in 2020 zal liggen in het verder verbreden van het speelveld van Building Conversation rich-
ting bedrijfsleven, onderwijs en overheid; het herijken van de organisatiestructuur; de uitvoering van 
het stadstraject in nieuw-West en Zuidoost; en uitvoeringen van t op terschelling, in amsterdam en op 
andere plekken. 

in 2019 zijn belangrijke zaadjes geplant voor toekomstige samenwerkingsverbanden en projecten: 

•	We zijn in gesprek met het ministerie van IenW over de verdere uitwerking en concrete toepassing 
van dit traject.
•	de Oude Kerk Amsterdam wil een serie met Building Conversation opzetten voor de komende jaren
•	in januari vindt een tiendaags traject plaats met 130 studenten van de Architectuur Academie in am-

sterdam met aan het einde een presentatie van door de studenten gemaakt nieuw werk. 
•	een structurele samenwerking met De Gasten 
•	een meerjarige samenwerking met de Metaal Kathedraal in utrecht

als tegenhanger van de stedelijke dynamiek zijn we op zoek gegaan naar een plek ver van de randstad. 
We vonden de ideale plek in ter apel, op een ingestort en volledig overwoekerd fabrieksterrein in oost-
groningen, op de grens van nederland, naast het grootste aZC van ons land. een aantal eerste bezoe-
ken in 2019 heeft ons enthousiast gemaakt en we zullen in 2020 verder onderzoeken of hier een vaste 
plek voor ons kan ontstaan. 

de uitkomsten van de subsidieaanvragen bij het amsterdams Fonds voor de kunst en het Fonds podi-
umkunsten zullen allesbepalend zijn voor hoe we de komende jaren tegemoet kunnen treden. onder-
tussen zullen we wederom dankzij impact matters in samenwerking met twee mensen uit het bedrijfs-
leven een strategie ontwikkelen richting het bedrijfsleven waarmee we een extra geldstroom voor de 
komende jaren willen realiseren. 

9.2 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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10. BEGROTING 2020 

BATEN Begroting 2020
 
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 2020

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 -

De begroting 2020 bestaat uit de cijfers van de gemiddelde jaarbegro-
ting zoals opgegeven aan het Fonds Podiumkunsten in de aanvraag voor 
structurele subsidie in de periode 2017-2020. 
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plaats: 
datum:
ter ondertekening 

hanna lára pálsdóttir
voorzitter stichting third space

Amsterdam
26 maart 2020
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Bijlage I - toelichting op de speellijst en de prestatieverantwoording ten behoeve van 
fonds Podiumkunsten 

1. Producties
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 copro-
ducties; reprise coproducties), 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.   

2. Regionale spreiding
Wat opvalt, is dat er dit jaar buiten de grote steden in tegenstelling tot vorig jaar wel uitvoeringen in 
oost- en West-nederland hebben plaatsgevonden. We hadden ingezet op meer voorstellingen van 
het tweeluik Dying Together verspreid in nederland, maar dat is in 2019 nog niet gelukt (zie toelichting 
onder 7.2). 
 in amsterdam hebben aanzienlijk meer uitvoeringen plaatsgevonden dan in voorgaande jaren, zoals 
aangekondigd in het vorige jaarverslag. hieraan hebben het project Building Conversation – Amsterdam 
in gesprek en de serie Ongemakkelijke gesprekken in het tropenmuseum toe bijgedragen. 
 de aanwezigheid in het buitenland blijft een stuk hoger dan begroot door de niet-aflatende vraag 
naar Building Conversation en de tournees van Dying Together en Fidelis Fortibus. in totaal hebben we 
ook in 2019 het begrote aantal voorstellingen ruim gehaald. 

3. Regionale spreiding bezoekers
de werkelijke cijfers zijn niet te vergelijken met de begrote aantallen, omdat deze destijds niet ingevuld zijn. 

4. Aanvullende gegevens bezoekers
het percentage niet-betalende bezoekers is hoger dan begroot. dit komt voort uit uitvoeringen die 
binnen bijvoorbeeld het project Amsterdam in gesprek grotendeels gratis aangeboden worden, omdat 
ze veelal in de openbare ruimte plaatsvinden.

5. Overige gegevens activiteiten
onder ‘overig’ staat een lezing over Building Conversation die plaatsvond in het huis in utrecht.  

6. Toelichting op Model IV | Speellijst 2017
over de uitvoeringen is een en ander toegelicht in het Bestuursverslag. 

7. Toelichting op Model V - Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties
de 13 nog uit te voeren voorstellingen van Dying Together vinden plaats op het oerol Festival en in am-
sterdam in 2020. 
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Bijlage II. – extra toelichting op de financiële realisatie ten behoeve van het amsterdams 
fonds voor de Kunst

voor een toelichting op de specifieke begrotingsverschillen ten aanzien van de aFk-aanvraag, zie de 
online ingevulde gegevens en opmerkingen.

2019 was een goed jaar, waar het onze aanwezigheid en activiteiten in amsterdam betreft. veel daar-
van is al beschreven in het jaarverslag. We verheugen ons zeer hier nog meer vruchten van te plukken 
in 2020 en ons netwerk verder te verdiepen en zo een nog groter en breder publiek te bereiken.

met het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek lag de focus op activiteiten in noord en oost.

de in de aanvraag destijds benoemde 26 buurtactiviteiten horen in werkelijkheid bij de reguliere activi-
teiten. het betreft hier het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek. 

Wat betreft de telling: er vonden 21 uitvoeringen op straat plaats, die in werkelijkheid bestonden uit het 
uitvoeren van vaak 3 verschillende gespreksperformances met passanten per dag.
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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. Pálsdóttir 8-1-2019 8-1-2023
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 2019

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is in de bestuursvergadering van 18 maart 2020
goedgekeurd door het bestuur.

Voorstel resultaat 2019

Het positieve resultaat ad € 34.948 komt ten gunste van de algemene en bestemmingsreserves.
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Stichting Third Space

BALANS PER 31 DECEMBER 2019        31 december 2019        31 december 2018
(na resultaatverdeling)

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting -                    -                    

-                    -                    
Vlottende activa

2 Vorderingen
Debiteuren 41.415 13.494          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 21.779 17.335          
Overige subsidieverstrekkers en bijdragen 37.500 40.500          
Overige vorderingen en overlopende activa 15.064 5.113            

115.758 76.442

3 Liquide middelen 126.563 78.810

242.321 155.252
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vervolg balans per 31 december 2019 (na resultaatverdeling)

       31 december 2019        31 december 2018

PASSIVA

4 Eigen vermogen

Algemene reserve 76.372 76.372
Bestemmingsreserves 34.948 -                    

111.320 76.372

5 Langlopende schulden

Nog te besteden subsidie FPK -                    55.625          

-                    55.625          

7 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 19.239 9.255            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.209 3.934            
Overige schulden en overlopende passiva 105.552 10.066          

131.001 23.255

242.321 155.252
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Stichting Third Space

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING over 2019

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2019 2019 2018

BATEN

1 Publieksinkomsten
Recette -               -               -               
Partage -               -               750
Uitkoop 39.595 76.000 41.477

1a Publieksinkomsten binnenland 39.595 76.000 42.227
1b Publieksinkomsten buitenland 132.614 39.000 40.129

Totaal publieksinkomsten 172.209 115.000 82.356

2 Sponsorinkomsten -               -               -               

3 Overige inkomsten
Coproductiebaten 105.500 95.000 95.500
Overige directe inkomsten 33.600 33.500 4.937
Totaal directe inkomsten 139.100 128.500 100.437

4 Totaal Directe Opbrengsten 311.309 243.500 182.793

5 Indirecte Opbrengsten -               -               3.600       

6 Overige bijdrage uit private middelen
Bijdrage particulieren 261 -               9.333
Bijdrage van private fondsen 25.000 26.250 110.000
Totaal bijdrage uit private middelen 25.261 26.250 119.333

7 Totaal eigen inkomsten 336.570 269.750 305.726

Subisidies en bijdragen

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 237.520 222.500 231.401

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam 84.117 100.000 81.826

12 Overige bijdrage uit publieke middelen -               5.000 15.000

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 321.637 327.500 328.227

Totale baten 658.207 597.250 633.952

Inkomstenquotes
Berekende Eigen Inkomensquote 51% 45% 48%
Berekende Andere Inkomensquote 66% 63% 65%
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vervolg functionele resultatenrekening over 2019

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2019 2019 2018

LASTEN

Beheerslasten
1 Personeel 75.639 93.775 72.218
2 Materieel 44.314 43.000 49.900
3 Totale beheerslasten 119.953 136.775 122.117

Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding 219.477 123.483 237.537
Uitvoering 143.545 182.622 67.775

4 Totaal activiteitenlasten personeel 363.022 306.105 305.312

Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding 48.437 73.163 105.313
Uitvoering 76.568 55.207 60.202
Marketing 15.280 26.000      15.788

5 Totaal activiteitenlasten materieel 140.284 154.370   181.303

6 Lasten Coproducties -               -               -               

7 Totale activiteitenlasten 503.306 460.475 486.615

8 Totale lasten 623.259 597.250 608.732

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 34.948 -               25.220

10 Saldo rentebaten en -lasten -               -               -               
11 Saldo bijzondere baten/lasten -               -               -               

12 Exploitatieresultaat 34.948 -               25.220

Bestemming explotatieresultaat
mutatie bestemmingsreserve Dying Together 34.948 -               -               
mutatie bestemmingsreserve Visions -               -               -5.000
mutatie bestemmingsreserve Building -               -               -7.000
mutatie Algemene reserve -               -               37.220

34.948 -               25.220

Personele bezetting (beheer+activiteiten)
fte. Vast in dienst 1,6             
fte. Tijdelijke in dienst 0,4             
fte. Inhuur 1,8             

totaal personele bezetting 3,9             
Aantal vrijwilligers -                
fte.vrijwilligers -                
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Stichting Third Space

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.

Continuiteit
De subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna ‘FPK’) eindigt van rechtswege met ingang van 
31 december 2020. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of 
vergoeding in dat verband. Stichting Third Space dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat 
vanaf 1 januari 2021 geen subsidie meer wordt ontvangen van het FPK.  
Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede 
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Third Space. 
Het bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen, die zich uitstrekken naar 2021
of verder, te kunnen afhandelen op het moment dat voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt
ontvangen. Vanwege het feit dat Stichting Third Space beschikt over een substantieel eigen vermogen,
gaat het bestuur uit van een positieve continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld 
op continuïteitsbasis.

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.

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.

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.
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Stichting Third Space

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

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 2018 ving 2019 Afschrijving 31-12-2019

Automatiseringsapparatuur en software
- MacBook Pro 20-11-13 1.312                1.312             -                   1.312             -                     

1.312                1.312             -                   1.312             -                     

  31-12-2019   31-12-2018

2 Vorderingen

Debiteuren
Nominale vordering debiteuren 41.415            13.494            

41.415            13.494            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 21.779            17.335            

21.779            17.335            

Overige subsidieverstrekkers en bijdragen
Prins Bernhard Cultuurfonds 10.000            10.000            
Fonds 21 24.000            24.000            
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 3.500              3.000              
Ammodo -                     3.500              

37.500            40.500            

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde huur                  534               1.073 
Nog te ontvangen bedragen               9.050               2.856 
Borg/waarborgsom 2.188              1.184              
Overige vorderingen 3.292              -                     

15.064            5.113              
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2019

  31-12-2019   31-12-2018

3 Liquide middelen

Kas 361                 430                 
Triodos Bank, rekening-courant 123.645          75.661            
Abnamro, rekening-courant 2.557              2.719              

126.563          78.810            

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-

31-12-2018 saldo 2019 31-12-2019

Algemene reserve 76.372         -                     76.372           
Bestemmingsreserve Dying Together -                   34.948           34.948           

76.372         34.948           111.320         

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            

6 Kortlopende schulden

Schulden op leveranciers
Crediteurensaldo 19.239            9.255              

19.239            9.255              

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 3.945              3.315              
Nog te betalen pensioenpremie 2.264              619                 

6.209              3.934              

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering accountantskosten 3.500              4.400              
Reservering vakantiegeld 4.268              4.043              
Vooruitontvangen bedragen 35.000            -                     
Voorschot FPK 55.625            -                     
Nog te betalen bedragen 7.159              1.623              

105.552          10.066            
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2019

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 € 331.513, waarvan voor 2020 € 84.794

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voor gedaan na balansdatum
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Stichting Third Space

TOELICHTING FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

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

Begroting FPK
2019 2019 2018

1a Publieksinkomsten binnenland
Partage Dying Together -                       750                  

-                       -                      750                   

1a Publieksinkomsten binnenland
Uitkoop Building 35.076             20.925             
Uitkoop We have never been modern -                       10.800             
Uitkoop Dying Together 4.519               9.752               

39.595              76.000            41.477              

1b Publieksinkomsten buitenland
Uitkoop Building 33.165             40.249             
Uitkoop Dying Together 94.029             -                       
Uitkoop Cinema 5.420               -                       
Uitkoop overig -                       120-                  

132.614            39.000            40.129              

3 Coproductiebaten
Theater Rotterdam, Dying Together               40.000               40.000 
Stichting SOAP, Dying Together                 7.500                 5.000 
Kunstencentrum BUDA, Dying Together               10.000               10.000 
Stiftelsen Bergen Teater, Dying Together                 8.000                        - 
Schauspelhaus Bochum, Dying Together               40.000                        - 
Nanterre Amadiers, Dying Together                        -               10.000 
OBA, Building                        -                 3.500 
Oerol, We have never been modern                        -               22.000 
Kunstencentrum Vooruit, Dying Together                        -                 5.000 

105.500            95.000            95.500              

4 Overige directe inkomsten
Overige directe inkomsten                        -                    600 
Overige directe inkomsten Building 2.862               3.796               
Overige directe inkomsten Dying Together 30.067             541                  
Overige directe inkomsten Cinema 671                  -                       

33.600              33.500            4.937                

5 Indirecte opbrengsten
Overig -                       3.600               

-                       -                      3.600                
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2019

Begroting FPK
2019 2019 2018

6 a Overige particuliere bijdragen
Bijdrage particulieren Building                    261                    333 
Bijdrage particulieren We have never been modern -                                       9.000 

261                   -                      9.333                

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 
Bank Giro Loterij, Building 25.000             -                       

25.000              26.250            110.000            

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten             237.520 222.500                      231.401 

237.520            222.500          231.401            

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam
Amsterdams Fonds voor de kunst 84.117             100.000          81.826             

84.117              100.000          81.826              

12 Overige subsidies uit publieke middelen
Stimuleringsfonds Creative Industrie, WHNBM -                       15.000             

-                       5.000              15.000              
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2019

Begroting FPK
2019 2019 2018

Beheerslasten

1 Personeelslasten
Artistieke leiding 13.708             13.002             
Zakelijke leiding 61.686             58.046             
Overige personeels kosten 245                  1.170               

75.639             93.775            72.218             

Totaal beheerslasten personeel 75.639             93.775            72.218             

2 Materiële lasten

Huisvestingskosten
Huur kantoor 5.429               3.820               
Opslag 16.660             9.591               
Inrichting, onderhoud en verhuizing 1.385               -                       

23.475             -                     13.411             

Kantoorkosten
Kantoormaterialen 238                  230                  
Telefoon 240                  534                  
Verzekeringen 1.630               1.663               
Contributies/abonnementen 2.567               2.457               
Vergaderkosten /sejour 1.671               720                  
Representatie -                       489                  
Bestuurskosten 412                  51                    
Automatisering 886                  895                  
Reis- en verblijfskosten 3.451               6.282               
Accountants- en advieskosten 3.250               4.500               
Administratiekosten 4.738               4.839               
Overig kantoorkosten 1.066               567                  

20.149             -                     23.228             

Algemene publiciteitskosten
Ontwerp -                       475                  
Fotografie -                       96                    
Tekst 98                    1.000               
Drukwerk -                       169                  
Advertentie 12                    -                       
Website 580                  11.157             

690                  -                     12.898             

Afschrijvingskosten
Automatiseringsapparatuur en software -                       363                  

-                       -                     363                  

Totaal beheerslasten materieel 44.314             43.000            49.900             
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2019

Begroting FPK
2019 2019 2018

4 Personele lasten

Voorbereiding
Artistiek leider 27.417             39.006             
Artistiek team 23.953             41.293             
Gespreksleiders 6.626               600                  
Cast 24.244             20.578             
Uitvoerend personeel 915                  6.300               
Projectleider /Productie 76.410             74.595             
Techniek 10.679             14.191             
Publiciteit 34.039             29.905             
Overige honoraria 15.195             11.068             

219.477           123.483          237.537           

Uitvoering 
Artistiek leider 27.417             13.002             
Artistiek team -                       5.630               
Gespreksleiders 32.153             16.926             
Cast 29.102             4.730               
Projectleider /Productie 31.671             19.363             
Techniek 22.078             8.125               
Overige honoraria 1.125               -                       

143.545           182.622          67.775             

Totaal activiteitenlasten personeel 363.022           306.105          305.312           

5 Materiële lasten

Voorbereiding
Locatiekosten/ Huur ruimtes 9.709               10.869             
Materiaal ruimtes 21.203             65.698             
Techniek 699                  8.552               
Scholing 1.200               284                  
Reis, verblijf en transport 14.122             19.752             
Overig voorbereidingskosten 1.503               158                  

48.437             73.163            105.313           

Uitvoering
Materiaal ruimtes 3.035               2.511               
Locatiekosten/ Huur ruimtes 1.883               2.395               
Techniek 1.910               3.008               
Vertalingen 2.354               -                       
Reis- en verblijfkosten 37.711             29.917             
Transportkosten 23.599             14.454             
Catering publiek 5.620               3.339               
Auteursrechten -                       3.000               
Premiere kosten -                       75                    
Overig uitvoeringskosten 456                  1.504               

76.568             55.207            60.202             
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2019

Begroting FPK
2019 2019 2018

Specifieke publiciteit
Publiciteit producties/voorstellingen 15.280             26.000            15.788             

15.280             26.000            15.788             

Totaal activiteitenlasten materieel 140.284           154.370          181.303           

 34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
17/21JaarreKening 2019 - Stichting third Space

Model III | Prestaties van producerende instellingen 2019

Producties 2019 Begroting FPK 2018

Nieuwe producties 1 1 2

Reprises Productie 1 2 0

Nieuwe Co-producties 2 3 2

Reprise Co-producties 1 0 1

Totaal aantal producties 5 6 5

Bezoekers per categorie 2019 Begroting FPK 2018

Nieuwe producties 3133 982

Reprises Productie 60 0

Nieuwe Co-producties 1616 3606

Reprise Co-producties 10700 10750

Totaal aantal bezoeken 15509 6500 15338

Regionale spreiding van voorstellingen/ concerten 2019 Begroting FPK 2018

Noord 3 3 12

Oost 1 10 0

Midden 0 5 0

West 8 2 0

Zuid 0 8 3

Amsterdam 52 13 10

Rotterdam 5 8 7

Den Haag 0 1 0

Utrecht 2 8 6

Buitenland 112 22 77

Totaal aantal uitvoeringen 183 80 115

Waarvan in standplaats 52 26 10

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0 0

Regionale spreiding van bezoekers 2019 Begroting FPK 2018

Noord 750 3172

Oost 20 0

Midden 0 0

West 160 0

Zuid 0 98

Amsterdam 2062 189

Rotterdam 338 324

Den Haag 0 0

Utrecht 31 270

Buitenland 12148 1080 11285

Totaal aantal bezoekers 15509 6500 15338

Waarvan in standplaats 2062 189

Waarvan schoolvoorstellingen 0 0
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Aanvullende gegevens bezoekers 2019 Begroting FPK 2018

Reguliere voorstellingen 15509 6500 15338

Schoolvoorstellingen 0 0 0

Totaal 15509 6500 15338

Waarvan betalend (reguliere voorstellingen) 12895 5980 11399

Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen) 2614 520 3636

Overige activiteiten 2019 Begroting FPK 2018

Educatieve activiteiten 0 0

Inleidingen 0 0

Anders/ overige (toe te lichten in verslag) 1 4

Totaal 1 4

Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal) 2019 Begroting FPK 2018

Grote zaal 9 12 14

Kleine zaal 174 35 101

Totaal 183 47 115

 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
19/21JaarreKening 2019 - Stichting third Space

Model IV | Speellijst 2019

Productie Datum Plaats
Aantal 
Bezoekers

Aantal 
Speelbeurten

Building Conversation 12 jan Szene Europa, Dresden, Duitsland 20 1
Building Conversation 25 jan Oslo Architecture Triennale  Rich Mix studio, Londen 20 1
Building Conversation 8+15 feb Javaplein, Amsterdam 60 2
Building Conversation 1 mrt Meevaart & Javaplein, Amsterdam 20 1
Building Conversation 1 mrt Javaplein, Amsterdam 40 1
Building Conversation 3 mrt Tropenmuseum, Amsterdam 35 1
Building Conversation 4 apr Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam 100 1
Building Conversation 7 apr Tropenmuseum, Amsterdam 35 1
Building Conversation 12 apr Mosplein, Amsterdam 80 1
Building Conversation 12 apr Meevaart, Amsterdam 20 1
Building Conversation 15 tm 17 apr Nivonhuis, Bergen aan Zee 90 3
Building Conversation 3 mei Javaplein, Amsterdam 40 1
Building Conversation 3 mei Psychiatriecafé, Amsterdam 15 1
Building Conversation 7+10 mei Javaplein, Amsterdam 75 2
Building Conversation 10 mei Kunstenfestival des Arts Brussel, Molenbeek, Belgie 45 3
Building Conversation 14 mei LUX, Nijgemegen 20 1
Building Conversation 15 mei Open Coop, Tolhuistuin, Amsterdam 20 1
Building Conversation 17 mei Javaplein, Amsterdam 40 1
Building Conversation 19 mei Tropenmuseum, Amsterdam 35 1
Building Conversation 21 tm 23 mei Kunstenfestival des Arts Brussel, Molenbeek, Belgie 135 9
Building Conversation 24 mei  Javaplein, Amsterdam 60 1
Building Conversation 24 mei  Oost, Amsterdam 20 1
Building Conversation 25 mei Javaplein , Amsterdam 60 1
Building Conversation 28 tm 30 mei Kunstenfestival des Arts Brussel, Molenbeek, Belgie 135 9
Building Conversation 31 mei Javaplein, Amsterdam 44 1
Building Conversation 31 mei Mirror Centre, Amsterdam 20 1
Building Conversation 31 mei Meevaart, Amsterdam 18 1
Building Conversation 1 jun Eltheto kerk, Amsterdam 30 2
Building Conversation 1 jun Theater ins Blau, Leiden 15 1
Building Conversation 1 jun Javaplein, Amsterdam 80 1
Building Conversation 7+14+21+28 jun Mosplein, Amsterdam 270 4
Building Conversation 16 jun Tropenmuseum, Amsterdam 35 1
Building Conversation 22 + 23 jun BIND, Zaandam 55 4
Building Conversation 30 jun Theater Rotterdam, Brienenoord, Rotterdam 30 1
Building Conversation 5+6+21 jul Mosplein, Amsterdam 200 3
Building Conversation 5 jul Academie voor Massage, Amsterdam 20 1
Building Conversation 5+6 jul Apgen Kerk, Amsterdam 35 2
Building Conversation 6 jul Dansmakers, Amsterdam 20 1
Building Conversation 13 jul Over het IJ Festival, Amsterdam 120 1
Building Conversation 6+7 sep Deutsche Hygiene Museum, Dresden, Duitsland 80 4
Building Conversation 13 sep Theaterfestival, Carre, Amsterdam 20 1
Building Conversation 27 tm 29 sep Pronomade, Arbas, Frankrijk 270 5
Building Conversation 5+6 okt Crossroads festival, Praag, Polen 90 4
Building Conversation 10 tm 12 okt Szene, Dresden, Duitsland 140 7
Building Conversation 17+31 okt Droog Design, Vrije Universiteit Amsterdam 40 2
Building Conversation 20 okt Tropenmuseum Amsterdam 35 1
Building Conversation 20 okt Culturele Zondag, Utrecht 31 2
Building Conversation 26 okt Woordnacht, Rotterdam 15 1
Building Conversation 7+14+29 nov UvA Belle van Zuylenzaal, Amsterdam 60 3
Building Conversation 17 nov Tropenmuseum, Amsterdam 35 1
Building Conversation 2+3 dec Het Veem Theater, Amsterdam 40 2
Building Conversation 8+22 dec Museum Hof van Busleyden, Grond der Dingen, Mechelen, Belgie 30 2
Building Conversation 15 dec Tropenmuseum, Amsterdam 35 1

3133 107

Cinema Imaginaire 29+31 mrt Nanterre-Amandiers, Frankrijk 60 3
60 3
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vervolg speellijst 2019

Dying Together / Earth 9 tm 11 jul Het Veem Theater, Amsterdam 150 3
Dying Together / Earth 27 sep Sick! Festival, Manchester, Engeland 30 1
Dying Together / Earth 2+4+5+11 tm 13 okt Schauspielhaus Bochum, Duitsland 307 6
Dying Together / Earth 25 okt Teatergarasjen Bergen, Noorwegen 41 1
Dying Together / Earth 5 tm 7 nov Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam 293 3

821 14

Dying Together / Humans 23 jan Maison de la Culture Amiens, Frankrijk 80 1
Dying Together / Humans 16+17 mrt Kaaitheater, Performatik Festival, Belgie 220 2
Dying Together / Humans 29 tm 31 mrt Nanterre-Amandiers, Parijs, Frankrijk 315 3
Dying Together / Humans 23 mei Schouwburg Kortrijk, BUDA, Belgie 120 1
Dying Together / Humans 26+27 sep Sick! Festival Manchester, Engeland 60 2

795 9

Fidelis Fortibus 22 tm 24 jan Steinerschool, Lier, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 14 tm 16 mrt Heusden, Zolder, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 22 tm 24 mrt Westerlo Sportpark De Beeltjens, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 26 tm 28 apr CC Maasmechelen, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 3 tm 5 mei Theatre de Privas, Frankrijk 300 3
Fidelis Fortibus 10 tm 12 mei Plaça Anton Borrell, Reus, Spanje 750 3
Fidelis Fortibus 1+2+ 5 tm 7 jun Cirqu Aarau, Zwitserland 1250 5
Fidelis Fortibus 27 tm 29 jun Kyriat Onoplein, Drachten 750 3
Fidelis Fortibus 27 tm 31 jul La Strada Graz, Messepark, Oostenrijk 500 5
Fidelis Fortibus 11 tm 13 aug Parc de Sept Heures, Royal Festival de Spa, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 23 tm 25 aug Demerstrand, Diepenbeek, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 29 aug tm 1 sep Hull Truck Theatre, Queens Gardens, Engeland 400 4
Fidelis Fortibus 26 tm 28 sep Het Bolwerk, Vilvoorde, Belgie 750 3
Fidelis Fortibus 3 tm 5 okt Parking des Casseaux LIMOGES, Frankrijk 750 3
Fidelis Fortibus 15 tm 17 nov LA SEYNE-SUR-MER, Le Revest les eaux, Frankrijk 750 3

10700 50

TOTAAL 15509 183

overige
Building Conversation 24 apr Het Huis, Utrecht 50 1

50 1
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Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2019

Circuit Klein / Midden Groot Totaal
A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie € 2.500 € 5.000 nvt
B Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 105 36 141
C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 451 23 474
C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 451 23 474
D Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 13 13
E Tegenwaarde eventuele onderprestatie € 0 € 65.000 € 65.000
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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 2019

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 4 tot en met pagina 16 opgenomen jaarrekening 2019 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 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 2019;

2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 vallen en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 van het
Fonds Podiumkunsten. 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
en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten. 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 maart 2020

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, 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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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2019 van producerende 
instellingen

Afgegeven ten behoeve van het Fonds Podiumkunsten

Aan: het bestuur van Stichting Third Space

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III-P voor de 
prestatieverantwoording 2019. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien 
wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht 
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor 
rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400, “ Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie” .

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting Third Space zijn overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn 
door het Fonds Podiumkunsten benoemd in de Bijlage bij het Controleprotocol Meerjarige 
Activiteitensubsidie 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit 
hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het Model III-P voor de 
prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is 
toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze 
rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in Model III-P voor 
de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om 
daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van deze 
uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van onze taak.



Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

- Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van 
de prestatiegegevens is beschreven.

- Wij zijn nagegaan of in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, waaronder 
functiescheiding en bezoekersregistratie, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid 
van de prestatiegegevens te waarborgen.

- Wij zijn door middel van deelwaarneming, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal 
malen per jaar dat het proces wordt uitgevoerd, nagegaan dat het proces en de daarin 
opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving.

- Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het 
proces zijn vastgelegd.

- Wij zijn nagegaan dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties (nieuwe en 
reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële administratie;

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 19 prestaties nagegaan dat deze zijn geregistreerd in 
het online registratiesysteem van Fonds Podiumkunsten, voor wat betreft 
productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/ locatie/ festival, betalende en niet-
betalende bezoekers;

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 19 prestaties nagegaan dat deze daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten/  
borderellen/  programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/ 
posters];

- Wij zijn voor een deelwaarneming van 19 prestaties nagegaan dat de verantwoorde 
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende 
documentatie [borderellen, afrekenstaten];

Beschrijving van de feitelijke bevindingen

- Wij hebben vastgesteld, dat het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en 
verstrekken van de prestatiegegevens is beschreven;

- Wij hebben vastgesteld, dat in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen, 
waaronder functiescheiding, zijn opgenomen om de juistheid en volledigheid van de 
prestatiegegevens te waarborgen;

- Wij hebben vastgesteld dat het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen
zichtbaar bestaan conform de beschrijving;

- Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot 
het proces beperkt zijn vastgelegd;

- Wij hebben vastgesteld dat de in de prestatieverantwoording opgenomen producties 
(nieuwe en reprises, al dan niet als coproductie) zijn opgenomen in de financiële 
administratie;

- Wij hebben d.d. 26 maart 2020 voor een deelwaarneming van 19 prestaties, zoals 
opgenomen in bijgaand gewaarmerkt overzicht, vastgesteld dat deze ten tijde van onze 
controle correct zijn geregistreerd in het online registratiesysteem van FPK/OCW, voor wat 
betreft productie/voorstelling, datum, type activiteit, podium/zaal/ locatie/ festival, betalende 
en niet-betalende bezoekers. Wij merken op dat de definitieve registratie in het online 
registratiesysteem kan afwijken van de registratie ten tijde van onze controle en adviseren u 
derhalve om een aansluiting te maken tussen het door ons gewaarmerkte overzicht en de 
definitieve online registratie;

- Wij hebben voor een deelwaarneming van 19 prestaties vastgesteld dat deze daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden, aan de hand van onderliggende documentatie [contracten / 
borderellen/ programma’s/ publicaties/ uitingen/ agenda’s/ mediaberichtgeving/ flyers/ 
posters];

- Wij hebben voor een deelwaarneming van 19 prestaties vastgesteld dat de verantwoorde 
bezoekersaantallen, betalend en niet-betalend, onderbouwd worden door onderliggende 
documentatie [borderellen, afrekenstaten].



Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Third Space en het Fonds Podiumkunsten 
aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten 
onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te 
verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Hilversum, 26 maart 2020

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

T. Wagenaar AA



 

 
 

 

Productie Datum uitvoering Bez. Soort uitvoering Cap. Aangep. Land Festival / speellocatie

Dying Together / Earth 4 oktober 2019 76 Premiere 99 Duitsland Schauspielhaus Bochum 

Dying Together / Earth 5 oktober 2019 71 Regulier 99 Duitsland Schauspielhaus Bochum 

Dying Together / Earth 11 oktober 2019 26 Regulier 99 Duitsland Schauspielhaus Bochum 

Dying Together / Earth 12 oktober 2019 49 Regulier 99 Duitsland Schauspielhaus Bochum 

Dying Together / Earth 13 oktober 2019 25 Regulier 99 Duitsland Schauspielhaus Bochum 

Dying Together / Earth 5 november 2019 102 Regulier 230 NL Theater Rotterdam grote zaal vanwege toneel op toneel aangepaste capaciteit van 230

Dying Together / Earth 6 november 2019 106 Regulier 230 NL Theater Rotterdam grote zaal vanwege toneel op toneel aangepaste capaciteit van 231

Dying Together / Earth 7 november 2019 85 Regulier 230 NL Theater Rotterdam grote zaal vanwege toneel op toneel aangepaste capaciteit van 232

Fidelis Fortibus 22 januari 2019 250 Regulier 250 België Steinerschool, Lier

Fidelis Fortibus 23 januari 2019 250 Regulier 250 België Steinerschool, Lier

Fidelis Fortibus 24 januari 2019 250 Regulier 250 België Steinerschool, Lier

Fidelis Fortibus 14 maart 2019 250 Regulier 250 België Heusden, Zolder 

Fidelis Fortibus 15 maart 2019 250 Regulier 250 België Heusden, Zolder 

Fidelis Fortibus 16 maart 2019 250 Regulier 250 België Heusden, Zolder 

Fidelis Fortibus 22 maart 2019 250 Regulier 250 België Westerlo Sportpark De Beeltjens

Fidelis Fortibus 23 maart 2019 250 Regulier 250 België Westerlo Sportpark De Beeltjens

Fidelis Fortibus 24 maart 2019 250 Regulier 250 België Westerlo Sportpark De Beeltjens

Fidelis Fortibus 26 april 2019 250 Regulier 250 België CC Maasmechelen




