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BIJLAGE : TOELICHTING MARKETING EN COMMUNICATIE



 ACTIVITEITEN
In 2019 hebben wij gewerkt aan het verhogen van
onze zichtbaarheid onder nieuwe potentiële smeders.
We zetten verschillende workshops op, initieerden
samenwerkingen en trajecten, en faciliteerden een
divers tableau aan onderzoeken van smeders. Wij
bouwen aan een hernieuwde, duurzame theaterschrijfcultuur in Nederland, met hervonden ruimte
voor opkomende stemmen, stijlen, en perspectieven.

Wij zien de effecten van onze nieuwe insteek direct
terug in de instroom van nieuwe smeders. Ons bereik
onder spoken-word-artists is bijvoorbeeld vergroot,
maar ook romanciers en dichters weten de weg naar
onze deur te vinden. Dit brede bereik is van essentieel belang om de toneelschrijfcultuur daadwerkelijk
verder te ontwikkelen. Van belang is daarbij ook om
te blijven investeren in de schrijvers van de toekomst.
Onze lessenreeks op het ROC college PACT+ is daarvan een voorbeeld. De groep kunstenaars die vanuit
die opleiding naar het werkveld stroomt heeft een
totaal andere kijk op kunst en theater. Hen te enthousiasmeren voor schrijven is een belangrijke stap naar
een meer diverse en inclusie theaterschrijfcultuur.

Maatwerk leveren voor onze smeders, zowel artistiek
als zakelijk, is ons adagium. Centraal in onze organisatie staan de Smeders. Continu heroverwegen wij
hoe we onze smeders het beste kunnen begeleiden
en faciliteren, maar ook op welke manier en op welk
moment we hen creaties het beste kunnen presenteren aan publiek. Aan het begin van deze kunstenplanperiode vertrokken wij vanuit een zeer gefixeerd
talentontwikkelingsplan. Gedurende deze periode
zijn we tot de conclusie gekomen dat flexibiliteit,
duurzaamheid, en maatwerk van essentieel belang
is om een zo divers mogelijk palet aan talentvolle
opkomende theaterschrijvers te kunnen helpen zich
te ontwikkelen. Op basis van deze principes hebben
wij de huidige trajecten met succes aangepast en dit
zetten wij dan ook voort in 2020.

Onze workshops, masterclasses, en inspiratieweekenden blijven een groot succes; een laagdrempelige
plek waar opkomende theaterschrijvers elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen laten inspireren door
elkaar en door bekwame professionals. De flexibiliteit
van deze programma’s zorgt ervoor dat wij op actuele
vragen in kunnen blijven spelen. De eerste maanden
van 2020, met het uitbreken van de corona-crisis,
zijn daar een goed voorbeeld van. Wij konden onze
coaching en workshops overzetten naar een vorm
waarin werken op afstand mogelijk was. Zo konden
onze smeders hun traject blijven volgen en konden
wij tegelijkertijd een volgend cohort schrijvers aanzetten tot het creëren van nieuw werk. De bestaande
flexibele organisatiestructuur heeft mogelijk gemaakt
dat we ons spoedig konden aanpassen aan een wijzigende context. Dit geeft ons besef en vertrouwen
dat De Tekstsmederij in staat is om talent blijvend te
ondersteunen.

Smeders Gershwin Bonevacia, Smita James, Marthe
van Bronckhorst, Mohamed Aadroun en Julia Akkermans verbonden zich in 2019 aan De Tekstsmederij
en werkten aan nieuwe teksten. Daarnaast zetten
wij samenwerkingen op met o.a. ASKO|Schönberg,
PACT+, Toneelschuur Producties, Theater Bellevue,
TolhuisTuin, Grand Theatre Groningen, en Festival
Over het IJ. Ook zijn wij als partner betrokken bij het
traject #nieuwestukken, waarvoor wij middels een
serie workshops vormgeven aan dit traject.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om voor de huidige smeders te zorgen dat zij goed beslagen ten ijs
komen in hun verdere carrière. Zeker gezien de niet
geringe uitdagingen die hen naar alle waarschijnlijkheid te wachten staan. Daarom hebben we netwerkbijeenkomsten geïntroduceerd en maandelijkse
“smeedsessies”, waar de smeders samenkomen en
praten over hun werk tot nu toe, hun schrijfproces,
en om eigen ervaringen uit te wisselen. Zo creëren
we een vast kader voor de schrijvers, maar blijven
wij tegelijkertijd in staat maatwerk te bieden aan de
hand van hun persoonlijke ontwikkeling.

“De Tekstsmederij biedt mij een plek waar ik mij
als schrijver verder kan professionaliseren. Het
is een veilige omgeving waar ik mijn talent kon
benutten, verfijnen, en op niveau in kon zetten.
Als autonoom schrijver geven ze mij de vrijheid
om de diepte in te springen en mijn eigen zoektocht
daarin aan te gaan.” SM I TA J A M E S , SM E D E R



Door de Corona-pandemie is in 2020 alles vloeibaar
geworden. Ondanks de moeilijkheden die de crisis
voor iedereen introduceert, vertrouwen wij erop dat
bij ons onze smeders hun trajecten kunnen vervolmaken en dat het publiek nieuwe theaterteksten voorgeschoteld krijgt. Als er strakjes langzaam maar zeker
mogelijkheden ontstaan voor het organiseren van live
ervaringen, staat er een nieuwe generatie schrijvers
klaar om te reflecteren op ons en de wereld om ons
heen, die te bevragen, en troost te bieden.

De Tekstsmederij presenteert:
‘De Tekstsmederij presenteert:’ is ons hoofdprogramma, waar wij de processen én de teksten van onze
smeders tonen aan het publiek en het gesprek met
elkaar aangaan.
Vaste host is theatermaker/actrice/presenatator Yahmani Blackman. De opzet van het programma is sinds
de oprichting van De Tekstsmederij hetzelfde: een
open plek voor gesprek, waar smeders en publiek met
elkaar brainstormen over nieuw tekstmateriaal. Voor
de Smeders is dit altijd van grote waarde – zowel om
reactie en feedback te krijgen van een publiek als om
samen met professionals de teksten te onderzoeken
en repeteren.

ANALYSE AFZONDERLIJKE
PROGRAMMA’S
“De Tekstsmederij paste perfect bij mijn ontwikkeling als schrijver. De mogelijkheid om te focussen
op het onderzoeksproces gaf mij de vrijheid om
allerlei zaken uit te proberen. Om te leren wat
een tekst doet bewegen. Of stilstaan.” M O H A M E D

Wel merken wij dat de publieksbezetting wat terugloopt. Een oorzaak kan zijn dat wij nu met onbekendere schrijvers werken, die nog geen eigen netwerk hebben opgebouwd. Ook speelt wellicht mee
dat na tien jaar dit programma aan vernieuwing is.
In 2020 passen wij dit programma aan, zodat de
publieksbezetting minder afhankelijk is van de bekendheid van de smeders. Dit doen we door het programma meer te richten op de verhalen en thema’s
waar de smeders over schrijven. De vorm en inhoud
van het programma bepalen wij in samenspraak met
de smeders, om hen nog steviger mede-eigenaar te
maken van de publieke presentatie en meer inzicht te
geven in het proces van produceren. Op deze manier
geven we vorm aan de ambitie tot meer maatwerk
m.b.t. de presentaties van het werk en de smeders ook
te coachen op productioneel en zakelijk gebied.

A A D R O U N , SM E D E R

INSPIRATIEWEEKEND
Het inspiratieweekend (eerder: De Inspiratieweek)
is een van onze meest succesvolle programma’s
om nieuwe talenten te ontmoeten. Per editie ontvangen wij tussen de 15 en 20 schrijvers, die in een
korte en intensieve periode de ins- en outs van het
schrijven voor theater leren kennen. De deelnemers
kregen in 2019 o.a. workshops van Jenny Mijnheimer,
Willibrord Keesen, Tjeerd Bisschof, Nathan Vecht, en
het team van De Tekstsmederij.

WORKSHOPS
In 2019 hebben wij de workshops verder voortgezet.
Wij deden dit in samenwerking met onze nieuwe
partner TolHuisTuin. De eerste serie workshops,
gericht op amateurs, was drukbezocht. Voor 2020
gaan wij de wijken in om nog meer doelgroepen te
bereiken.

Op basis van de ervaringen van voorgaande jaren
hebben wij in 2019 besloten de week te verkorten
tot een weekend (vrijdag t/m zondag). Dit maakt
het voor een meer diverse groep mogelijk om deel
te nemen aan het programma. Tegelijkertijd hebben
wij ook besloten het weekend voor een kleine vergoeding aan te bieden (eerder was dit gratis). Hiermee verhogen wij het engagement van de deelnemers.
Voor schrijvers die willen meedoen maar daar geen
toereikende financiële middelen voor hebben is er
een vrijstellingsregeling ontworpen, deze regeling
heeft in 2019 dienst gedaan om het voor enkelen
mogelijk te maken deel te nemen.

Daarnaast organiseerden wij een masterclass ‘schrijven voor locatietheater’ in samenwerking met het
Festival Over het IJ. Deze masterclass werd gegeven door de Vlaamse locatietheatermaker Simon
Allemeersch en lokte enthousiaste reacties uit van
de deelnemers. De ambitie is om deze samenwerking
verder voort te zetten.

In 2019 organiseerden wij twee edities van het Inspiratieweekend.



TS LAB  PHONETIC STORIES
Phonetic Stories is onze samenwerking met muziekensemble ASKO|Schönberg. Uit een gedeelde noodzaak om de samenkomst van taal en tekst te onderzoeken, ontwierpen we een onderzoekslab waarvoor
we een Innovatietoeslag ontvingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Vijf componisten en vijf
schrijvers krijgen de mogelijkheid om elkaars proces
te leren kennen en samen nieuw werk te creeren.
Phonetic Stories is echt een Tekstsmederijproject:
bottom-up, procesgericht, en alle ruimte voor de
kunstenaars om onbeschaamde inspiratie te volgen.
Het project rond af in 2020, maar biedt grote potentie
voor meer onderzoek. Soortgelijke laboratoria, bijvoorbeeld met dans, willen wij in de nieuwe kunstenplanperiode opzetten.
#NIEUWESTUKKEN
#Nieuwestukken is een programma ontwikkeld door
het Fonds Podiumkunsten om nieuwe stemmen de
mogelijkheid te geven om begeleidt een nieuwe tekst
te ontwikkelen. Voor dit programma heeft het Fonds
ons benaderd om een workshopserie te geven aan de
deelnemers, die het ambacht van het theaterschrijven
belicht. Voor tien schrijvers hebben wij in 2019 zo’n
serie opgezet, gegeven door artistiek leider Timen Jan
Veenstra. Per workshop worden er daarnaast inspirerende en ervaren professionals gevraagd om een masterclass te geven.
#Nieuwestukken is een succesvol programma en eentje waar wij graag onderdeel van zijn. Het biedt ons
toegang tot een nieuw netwerk van theaterschrijvers,
en brengt ons in productief contact met gelijkgestemde partners.



 MARKETING EN
COMMUNICATIE
• Culturele afkomst; hoe groot is de culturele diversiteit binnen de groep?
• Geografische afkomst; waar woont ons publiek, hoe
ver reikt de betrokkenheid binnen Nederland?
• Wijze van betrokkenheid; hoe/via welk kanaal is
ons publiek bij de Tekstsmederij geraakt en voelt
men zich over het algemeen/na kennismaking
betrokken genoeg?
• Ambities m.b.t. betrokkenheid; zijn er wensen om
zelf actief bij te dragen aan het platform van de
Tekstmederij en/of een rol te vervullen als “ambassadeur” van de taalkunst?

Wij hebben onze blik in het veld verder verruimd
en sterk ingezet op diversiteit in taal en uitdrukking.
Om de verschillende activiteiten onder de aandacht
te brengen zijn er on- en offlinekanalen gebruikt,
(kortings)acties opgezet en hebben we gericht voorons-nieuwe groepen aangesproken om hen kennis te
laten maken met de organisatie en het ambacht van
het schrijven voor theater. In de bijlage is een toelichting te vinden op de inzet en het gebruik van de verschillende kanalen.
In 2019 hebben we eerste stappen gezet in samenwerkingen met externe partijen, anders dan die er
al waren. Zo organiseerden we een toneelleesclub
in boekhandel Scheltema, gaven we een workshop
‘dialoog schrijven’ bij De Schrijversacademie, traden oud-smeders op in het aterlier van Toneelschuur
Haarlem, vond er een masterclass ‘Schrijven voor
locatietheater’ plaats bij Over Het IJ Festival, maakten we deel uit van I Amsterdam’s 24H Amsterdam
Nieuw West & Oost en startten we een uniek project
voor schrijvers en componisten samen met Asko
| Schönberg. Stuk voor stuk kennismakingen met
nieuwe collega’s binnen het culturele veld. Contacten
die waardevol zijn voor de ontwikkeling van de stichting en voor de toekomst van de taalkunst.

.

We vinden het belangrijk om te benoemen dat we
onder meer tijdens de presentaties de betrokkenheid
van ons publiek actief stimuleren. Onze presentator
Yahmani Blackman gaat het gesprek met de makers
en de zaal direct aan en stelt de tekst(en) ter discussie.
Je als bezoeker mengen in een debat zorgt voor een
onderling gevoel van verbondenheid en inspraak.
Co-creatie is onze grootste “feature”. Bij ons weet het
publiek dat hun mening ertoe doet. Juist met elkaar
ontstaat er draagvlak voor (nieuwe/maatschappijkritische) onderwerpen en blijft een gesprek op gang.

.

BEREIK

Wij bereiken op dit moment voornamelijk vrouwen in de leeftijd van 25-34. Deze groep zien we
ook terug in de zalen bij De Tekstsmederij Presenteert en tijdens de andere evenementen. De TOP
5 van plaatsen van de herkomst van de bezoekers:
1. Amsterdam; 2. Haarlem; 3. Utrecht; 4. Alkmaar; 5.
Rotterdam (zie in de bijlage grafieken ter duiding van
het huidige bereik). Onze activiteiten hebben grote
potentie om een meer diverse doelgroep te bereiken.

FOCUS IN
COMMUNICATIE

Onze focus ligt op het zicht- en hoorbaar maken van
de veelzijdigheid van de taalkunstenaar. Dit doen wij
door onze in onze mediakanalen focus te leggen op
het pad van onze smeders: door regelmatige updates
van hun hand, maar ook door nieuw werk te tonen
in verschillende vormen naast de live-ervaring (denk
foto-collages, videoverslagen, en blogs).
Een mix van passende marketing en communicatie zorgt ervoor dat alles wat de Tekstsmederij doet
uiteindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Ons
publiek kijkt graag mee in de keuken van de makers
en staat ervoor open om op de voet te volgen wat de
ontwikkelingen zijn. Middels redactionele output

Om een beter beeld te krijgen van hoe de community,
die straks alleen maar mag groeien, er qua samenstelling uitziet, wordt er voor de toekomst gekeken naar
mogelijkheden een publieksonderzoek uit te zetten.
Zo willen we meer weten over:


gaan we op zoek naar manieren om de taalkunstenaar een nog duidelijkere stem te geven binnen de
maatschappij en zetten we in op een actieve community rondom de smeders en De Tekstsmederij. Juist in
deze tijd is het van belang dat onze smeders de weg
naar het (digitale) platform weten te vinden om zich
voor te stellen aan hun publiek. Een vorm waarin we
dat doen is de Tekstsnmederij Podcast – een serie
waarin professionals én smeders aan het woord zijn
over proces, creatie en de staat van de Theatertekst.



 ORGANISATIE EN FINANCIËN
.

ORGANISATIE

Partners
In 2019 werken we samen met een vijftal organisaties aan #NieuweStukken. Deze organisaties vertegenwoordigen een zeer divers werkveld en hebben
in grote mate bijgedragen aan het denken over – en
bouwen aan een methode van talentontwikkeling die
aansluit bij een diverse doelgroep. Uitwisseling van
kennis en expertise is hier van grote waarde gebleken.

SAMENSTELLING
ORGANISATIE & BESTUUR
In 2019 is de directie van de Tekstsmederij onveranderd gebleven. In het bestuur heeft een wijziging
plaatsgevonden, Maritska Witte (secretaris) is afgetreden en Manu van Kersbergen (algemeen lid) is toegetreden. De werving voor de functie van secretaris is
gestart.

FAIR PRACTICE CODE

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Vergoedingen
In 2019 hebben we vaste bedragen gehanteerd voor
alle uitvoerenden. Daarbij is het honorarium van
de directie in lichte mate gestegen (nadat deze voor
2 jaar gelijk gebleven is). In 2019 hebben we een eerste
stap gezet in een proces richting CAO conforme betaling, welke we in 2020 zullen continueren.

Diversifiëren organisatie
De Tekstsmederij heeft een sterke ambitie om te
groeien en om daarmee zichtbaarheid en vertrouwen
te vergroten en te groeien tot een inclusief netwerk.
In 2019 hebben we daarom een programmamaker
aangesteld met veel kennis en netwerk in (voor ons)
nieuwe omgevingen. Met ingang van het nieuwe
Kunstenplan maken we deze functie een vast onderdeel van De Tekstsmederij.

Werkomgeving
De afgelopen jaren hebben we grote stappen gemaakt richting een organisatie die op meer duurzame wijze opereert. D.w.z. de programma’s kennen
langere lijnen, samenwerkingen worden gecontinueerd en uitgebreid, terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit
van de organisatie wordt geborgd.

Smedersdoelgroep
Door de aandacht die we de afgelopen jaren hebben
gegeven aan het bereiken van nieuwe doelgroepen
(via partners, workshops, inspiratieweekend), had De
Tekstsmederij in 2019 een smedersgroep met een zeer
diverse achtergrond. Om zorgvuldige begeleiding te
bieden hebben we voor iedere smeder een specifiek
parcours ontwikkeld. Hier hebben wij onze coaching
en organisatie op aangepast.

.

TOELICHTING
KWANTITATIEVE
PRESTATIEAFSPRAKEN

In 2019 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, waaronder workshops, Toneelleesclub,
Live Toneelschrijven en de presentaties van de
smedersprocessen in verschillende vormen (lezingen,
regiesessies). Daarbij hebben we twee samenwerkingen vormgegeven; Phonetic Stories (componisten en
schrijvers onderzoeken nieuwe maakprocessen) en
een samenwerking met het Schuuratellier.

Programma & publiek
Ons publiek wordt in grote mate bepaald door de smeder die zijn werk presenteert. Dit betekent ook dat we
ieder programma ‘nieuwe’ bezoekers trekken. Ambitie is om de nieuwe bezoeker te behouden als vaste
bezoeker en met het geheel van ons programma-aanbod een diverse doelgroep bereiken. Om dit verder
uit te bouwen, hebben we besloten in 2020 afstand te
nemen van een vaste presentatieplek (Bellevue), maar
de presentatie te organiseren op een locatie die voor
het onderzoek én de beoogde doelgroep passend is.



In 2019 hebben we vijf smeders gefaciliteerd in een
langlopend traject, allen nieuwe samenwerkingen. We
hebben ervoor gekozen om genoeg tijd te oormerken
voor de start van het traject en de zorgvuldige kennismaking met de schrijvers. Dit heeft ertoe geleidt
dat een groot aantal activiteiten in het laatste gedeelte
van het kalenderjaar gepland stond. Dit heeft ertoe
geleidt dat er soms weinig tijd was om met anticiperen op uitdagingen voor de schrijftrajecten. Meer
dan ooit zijn wij dit jaar binnen de Tekstsmederij

geconfronteerd met de hoge werkdruk en instabiele
werkomgeving die in het gehele werkveld voelbaar is.
We hadden meermaals te maken met overwerktheid
van een van onze smeders. Niet alle smeders hebben
daarom hun voorziene traject in zijn geheel doorlopen en sommige publieksactiviteiten zijn uitgesteld.
Om continuïteit voor het publiek te borgen, hebben
we alternatieve programma’s gepresenteerd over teksten in ontwikkeling en/of de toneelschrijfkunst.

WORKSHOPS
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.. TOELICHTING
JAARREKENING

TOELICHTING KENGETALLEN
• Het percentage eigen inkomsten is lager dan
begroot. Dit heeft te maken met de bijdrage innovatie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
• Percentage personele lasten: het percentage personele lasten is gestegen van 72% naar 76%, oorzaak
hiervan is de lager uitvallende materiele lasten.

TOELICHTING RESERVES
Bestemmingsreserve: In 2018 is er een bestemmingsreserve opgenomen, die geoormerkt was voor verschillende bestemmingen. Ongeveer de helft van dit
budget is in 2019 uitgegeven, de andere helft zal in
2020 worden uitgegeven. Daarbij is een extra budget opgenomen voor de eerdergenoemde uitgestelde
programma’s en de verlenging van de workshopreeks.

. TOELICHTING BEGROTING
BATEN

Algemene reserve. De algemene reserve groeit in 2019
door een aantal eerdergenoemde afgelaste activiteiten.

Eigen inkomsten
Meest in het oog springende verschil tussen de begroting en de jaarrekening zijn de publieksinkomsten.



De oorzaak van deze lagere inkomsten is tweeledig:
het afgelasten van een aantal programma’s en een lagere bezettingsgraad. De publieksinkomsten blijven
een aandachtspunt voor de toekomst.

• We hebben minder kosten gemaakt aan uitvoerenden, vanwege wijzigingen en cancelen van programma’s.
• Honoraria voor schrijvers en coaches vallen lager
uit dan begroot. Deels omdat trajecten uitgesteld zijn, deels omdat we begeleiding van sommige smeders in eigen hand hebben genomen,
om de smeder meer intensief te leren kennen.
De post voor regisseurs valt ook lager uit dan
begroot omdat veel van de schrijvers zich in eerste
instantie hebben gericht op eigen schrijverschap
(i.p.v. direct op het onderzoeken van een samenwerking).
• We hebben in 2019 helaas lang zonder productieleider gezeten. De ambitie was er om iemand op
meer vaste basis aan ons te verbinden, dat is in
2019 helaas niet gelukt. Daarom hebben we op
projectbasis een productieleider ingevlogen.

Subsidies & bijdragen
In 2019 ontvingen we naast de meerjarensubsidie een innovatietoeslag van het Amsterdam Fonds
voor de Kunst. We kregen een bedrag van 50.000,gehonoreerd, waarvan we 40.000 als voorschot ontvingen. Omdat dit project verspreid is over 2019/ 2020
nemen we een bedrag van 24.470,- mee naar 2020
(overige schulden)
Van de Versterking ontvingen we naast de gebruikelijke 15.000,- voor 2 trajecten + presentaties, eenmalig
een extra bedrag van 12.000,- voor het bouwen aan
een programma van workshops en masterclasses. Een
bedrag van 4.000,- wordt hiervan meegenomen naar
2020 (bestemmingsreserve).

“Tijdens het Tekstsmederij-traject heb ik me kunnen ontwikkelen van kunstenaar die daarnaast
ook schreef naar een maker die juist het schrijven
centraal stelt in een breder kunstenaarschap. De
Tekstsmederij daagt je uit te experimenteren en te
onderzoeken, en de resultaten van deze processen
met publiek te delen voor je zelf je conclusies hebt
kunnen trekken.” M I C H I E L W E S T B E E K , S M E D E R

LASTEN
Beheerlasten
De beheerslaten personeel zijn conform begroting.
Het lagere bedrag voor de beheerslasten materieel is
te verklaren doordat iedere post net iets lager is uitgevallen dan begroot. De optelling van al deze kleine
verschillen komt uit op een bedrag van 3.322,Activiteitenlasten materieel
De activiteitenlasten vallen een stuk lager uit dan
begroot. (16.708,-) Twee redenen liggen hieraan ten
grondslag:

TEN SLOTTE
In de afgelopen drie jaar hebben we gebouwd om
het platform meer duurzaam, inclusief en innovatief
te maken. De aanpassingen die we ieder jaar maken
om het traject zo inspirerend en vruchtbaar mogelijk
te maken, voor zowel schrijver als publiek, vragen
ook steeds weer een gewijzigde organisatie en structuur. De flexibiliteit die we trachten te behouden kost
aandacht en zorgvuldigheid, maar levert vooral een
boel waardevolle ontmoetingen, inspirerende onderzoeken en nieuwe innovatie op.

In 2019 hebben we een aantal schrijvers begeleid die
vanwege inhoudelijke redenen pas in een relatief laat
stadium een samenwerking met een regisseur aangingen. De presentaties waren daardoor veeleer somber
in enscenering, waardoor de materiele lasten relatief
laag bleven.
De planning heeft ertoe geleid dat er een groot budget tot op het einde gereserveerd heeft gestaan voor
materiele activiteitenlasten. Het cancelen van de
programma’s maakt dat deze posten vrijwel allemaal
lager uitvallen dan begroot.

Ondanks de crisis zijn wij ook in 2020 druk bezig te
werken met nieuwe vormen en presentatiemogelijkheden, om onze smeders en hun verhalen van onze
smeders zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Dat biedt niet alleen perspectief, maar ook hoop.
Wij hebben dan ook veel zin in de toekomst.

Activiteitenlasten personeel
De wijzigingen m.b.t. de activiteitenlasten personeel
zijn te wijten aan 3 wijzigingen:
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ACTIVITEITEN 
In chronologische volgorde volgen hieronder de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden en geven
we aan welke middelen er ingezet zijn om de nodige
aandacht te genereren.
DAT U M

EVENEMENT

PA R T N E R

DRUK
WERK

SOC.
MEDIA

NIEUWS
BRIEF

PERS
BERICHT

 APR.

TO N E E L L E E S C L U B

BOEKHANDEL
S C H E LT E M A

X

V

V

V

 A P R .

LIVE SCHRIJVEN

F E ST I VA L W H AT
ISH IDENTITY

X

V

V

X

   M E I

I N S P I R AT I E W E E K E N D

N . V. T.

X

V

V

V

 M E I 
 JUN.

S C H U U R TAT E L I E R

TO N E E L S C H U U R
HAARLEM

X

V

V

V

 J U N .

W O R KS H O P
TO N E E L S C H R I J V E N

TO L H U I ST U I N

X

V

V

X

 J U N .

D E T E KSTS M E D E R I J
PRESENTEERT

T H E AT E R
BELLEVUE

V

V

V

V

 J U N .

D E T E KSTS M E D E R I J
PRESENTEERT

T H E AT E R
BELLEVUE

V

V

V

V

 J U N .

W O R KS H O P
TO N E E L S C H R I J V E N

TO L H U I ST U I N

X

V

V

X

 J U L .

M AST E R C L ASS
LO C AT I E T H E AT E R

OHIJ

X

V

V

V

 O K T.

W O R KS H O P
D I A LO O G S C H R I J V E N

DE SCHRIJVERS
AC A D E M I E

X

V

V

X

 O K T.

D E T E KSTS M E D E R I J
PRESENTEERT

T H E AT E R
BELLEVUE

V

V

V

V

 O K T.

D E T E KSTS M E D E R I J
PRESENTEERT

T H E AT E R
BELLEVUE

V

V

V

V

 O K T.

W O R KS H O P
TO N E E L S C H R I J V E N

TO L H U I ST U I N

X

V

V

X

 O K T.

W O R KS H O P
TO N E E L S C H R I J V E N

TO L H U I ST U I N

X

V

V

X

 O K T.

P H O N E T I C STO R I E S

T H E AT E R
BELLEVUE

X

V

V

V

     N OV .

I N S P I R AT I E W E E K E N D

N . V. T.

X

V

V

V

 D E C .

D E T E KSTS M E D E R I J
PRESENTEERT

T H E AT E R
BELLEVUE

V

V

V

X

Naast bovenstaande activiteiten vond er een vervolg op de serie lessen toneelschrijven bij Pact+
Amsterdam plaats (met besloten presentatiemomenten in Theater Bellevue) , werkten we aan het

traject #Nieuwestukken in samenwerking met Fonds
Podiumkunsten en stond Marthe van Bronkhorst
namens De Tekstsmederij met een eigen tekst op het
Amsterdam Fringe Festival.
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Grafische vormgeving
Net als in 2018 hebben we ook in 2019 samengewerkt
met grafisch ontwerper Hans Bassa van Studio Bassa
te Culemborg. Hij heeft de huisstijllijn die we eerder
ontwikkelden doorgezet. Dit om de herkenbaarheid
verder uit te bouwen en de samenwerking te intensiveren. We maakten in 2019 gebruik van A2 posters,
online vertalingen, geschetste portretten van de smeders en we gaven hem tot slot de opdracht tot een
online magazine te komen.
Fotografie
Om niet alleen grafische weergaven te hebben van
dat wat de Tekstsmederij doet, hebben we samengewerkt met drie fotografen; Ruth Nije Bijvank schoot
een analoge serie foto’s van de lessen in het kader van
het ROC, Roza Schous legde twee avonden van De
Tekstsmederij Presenteert vast en Moon Saris fotografeerde de kandidaten van de masterclass tijdens
Over Het IJ Festival. De verschillen in stijl representeren de veelzijdigheid aan activiteiten. We willen ook
in de toekomst op zoek naar beeldmakers die de stem
van de Tekstsmederij verstaan en deze om weten te
zetten in interessante plaatjes.



Social media
De Tekstsmederij maakt gebruik van diverse social
media kanalen. Hierop worden actualiteiten gedeeld,
oproepen gedaan, evenementen aangemaakt en foto’s
gepubliceerd. Naast Facebook, Instagram, Twitter en
LinkedIn, beheert de stichting een eigen website met
nieuws en agenda en is er een nieuwsbriefbestand
(641 leden).

Pers
Ondanks een aantal persberichten heeft De Tekstsmederij geen grote artikelen als free publicity behaald.
Wel werd de Leesclub opgenomen in een rubriek van
Het Parool. Verwacht wordt dat de samenwerking met
Asko|Schönberg daar verandering in gaat brengen.
Het NRC heeft haar interesse in het project inmiddels
getoond. In de toekomst zet De Tekstsmederij haar
koers voort door de pers op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.

Resultaten  bezoekers social media:
• Facebook 2325 (was 2232)
• Twitter 917 (was 886)
• Instagram 943 (was 780)
• LinkedIn 2.064 (was 2033)

Website
Waar de website nu vooral gebruikt wordt voor actuele agenda-informatie en/of updates van onze smeders, zal de Tekstsmederij er in de toekomst een meer
platform-achtige functie aan verbinden. Met (korte)
artikelen over dat wat er speelt binnen de wereld
van de theatertekst/taalkunst, logboek verslagen van
onze smeders, verdiepende informatie over de aankomende activiteiten, interviews met makers en podcast-uitzendingen, zal de organisatie straks ook zelf
content creëren die uiteindelijk een grotere betrokkenheid met de volgers en liefhebbers moet opleveren.

Wanneer we naar de totalen kijken, zien we voornamelijk groei op Instagram. Dit medium wordt
actiever ingezet omdat we merken dat onze doelgroep dit kanaal goed weet te vinden. Facebook hebben we vooral ingezet om evenementen uit te zetten
en deze te promoten. In onderstaande statistiek zie je
dat betaalde posts wel degelijk tot een groter bereik
resulteren. Ook zie je dat er een toename is in de paginabezoeken in de aanloop naar evenementen.



Deze wens naar uitbreiding komt voort uit een
tekortschieten in informatieoverdracht eerder. De
korte berichtgevingen, ad-hoc communicatie middels social media en website stond inhoudelijk niet
in lijn met de grote hoeveelheid content en productie
die intern verwerkt werden. We hebben gemerkt dat
er nog te vaak onduidelijkheid is over wat wij precies
doen. Publiek haakt nog te vaak in op het “koud werven” voor presentatiemomenten omdat de inhoud
van de avond an sich op dat moment voldoende boeit,
maar lijkt weinig duurzame binding te voelen met de
organisatie zelf.
Er is straks vaker zichtbaar wat er binnen de muren
van de smederij gebeurt en geïnteresseerden kunnen
op ieder moment van de dag kiezen hoe en wat ze
hiervan willen volgen. Posters en social media posts
zullen nog steeds ingezet worden, maar spelen slechts
een ondersteunende rol in een langere campagne
voor de taalkunst. Het gezicht van de maker is ondergeschikt aan de inhoud van zijn of haar artistieke ontwikkeling en werk.
Podcast
Deze tool is nieuw voor de Tekstsmederij en zal vanaf
2020 op vaste tijden en momenten worden ingezet
om op een andere manier en middels diverse stemmen van ons te kunnen laten horen.
De Tekstsmederij Podcast wordt ontwikkeld als overkoepelend randprogramma van de diverse producties
die de stichting organiseert. Het is een laagdrempelig
manier om de smeders op deze manier te volgen in
hun traject.
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Stichting De Tekstsmederij
T.a.v. het bestuur

Leidseplein 26
1017 PT Amsterdam

Amsterdam, 7 mei 2020
Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit over de jaarrekening 2019 van Stichting De Tekstsmederij.
De balans per 31 december 2019, de exploitatierekening over 2019 en de toelichting/ die tezamen de
jaarrekening 2019 vormen/ zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting De Tekstsmederij te Amsterdam
bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst en verliesrekening over 2019 met de

toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid bestuur
Kenmerkend voor een samensteliingsopdracht is/ dat wij ons baseren op de door hefc bestuur van de
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen/ het
verwerken/ het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken,

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het in Nederland

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij danken u voor de op^cacHfen zi]n graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.
m et \vri endel ij ls@/(froet,

Kop óf M{

Kees Leijï
Reg i sterac\:^u n\a\it

JAARREKENING 2019

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(samensteilingsverklaring afgegeven, na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa:

Debiteuren
Belastingen

13.481

7.583

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen

27.600

34.883

44.777

48.708

68.139

27.272

112.916

75.980

112.916

75.980

Liquide middelen

3.696

6.242

PASSIVA

31-12-2019 31-12-2018

KAPITAAL
Algemene

reserve

35.532

12.312

Besfcemmingsfonds AFK 14.985 30.580
Bestemmingsreserve 23.800 13,591
74.317

56.483

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige

schulden

97

9.650

38,502

9.847

38,599 19.497

112.916 75.980

3.2 EXPLOrTATIEREKENING OVER 2019
(samenstellingsverklaring afgegeven)

2019
Eigen inkomsten
Sponsor opbrengsten

Subsidies en bijdragen
Totale baten

Begroting

2019

2018

16.614

20.290

8.211

6.517

7.875

18.149

128.672

149.595

121.869

151.803 177.760

148.229

Beheerslasten materieel

12.603

Beheerslasten personeel

24.827

15.925
24.827

21.250

37.430

40.752

33.728

17.912
78.613

34.470

102.538

96.525

137.008

24.720
75.409
100.129

133.955 177.760

133.857

Activiteiten l asten materieel
Activiteiten personeel

Totaal lasten

12.478

Operationeel resultaat

17.848

o

14.372

Financiële baten en lasten

-14

o

17

Exploitatieresultaat

17.834

A

14.389

Het overschot is als volgt bestemd:
Toegevoegd aan bestemmingsreserves

Toegevoegd/ontrokken aan bestemmingsfonds
Toegevoegd aan de algemene reserve

10.209
-15.595

23.220
17.834

o
o
o
_Q_

4.624
6.353
3.412
14.389

2.3 TOELICHTINGEN
Activiteiten
Stichting De Tekstsmederij heeft als activiteiten het stimuleren en initiëren van culturele uitingen op het
gebied van literatuur en alle overige kunstvormen/ met name ten behoeve van het theater.

De Stichting, gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 16 januari 2012 en is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 54450012.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van Titel 9 Boek
2 B.W. en R3 640. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde,

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van

de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid l BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Vorderingen
Kortlopende vorderingen worden bij ontstaan gewaardeerd tegen reële gewaardeerd en daarna tegen
gewaardeerd tegen nominale waarde ofgeamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde.
Indien nodig onder een aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op een
individuele beoordeling van de vorderingen.
Alle onder de kortlopende vorderingen opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een
jaar.

Kortlopende schulden

Alle onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar en
worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten, ontvangen
subsidies/ sponsorgelden en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het verslagjaar worden opgenomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies en bijdragen
Donaties worden op basis van toezegging opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Overige kosten
De overige kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

Debiteuren 31-12-2019 31-12-2018

SaldilEjst per 31 december 3.696 6.242

Belastingen

Omzetbelasting

13.481

7.583

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidie O 23.133

Verzekering
O
750
Lira
12.600
O
De Versterking 15.000 O
Diorapthe
O
1.000
Fonds
21
O
10.000
27.600 __ 34.883

Liquide middelen
ABN AMRO bank rekening-courant 63.971 23.105
ABN AMRO bank spaarrekening 4.168 4.167
_68.139 27.272

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

Kapitaal

2019

2018

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Saldo per l januari 12.312 8,900
Resultaatbestemminq verslagjaar 23.220 3.412

Saldo per 31 december 35.532 12.312
De algemene reserves zijn ultimo 2019 volledig vrij besteedbaar.

Het verloop van het besfcemmingsfonds AFK is als volgt:
Saldo per l januari 30.580

24..227

Resultaatbestemming verslagi'aar "15.595
14.!985

6..353
30.!580

Saldo per l januari

13..591

8..967

Resultaatbestemming verslagjaar

10.,209

23.Ï800

4..624
13.!591

31-12-2019

31-12-2018

97

9.(650

l .500
4 .732
24 .270
8 .000
o
38. 502

2 .500
6 .065
o
o
l .282
9. 847

Saldo per 31 december
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 31 december

Crediteuren

Saldilijst per 31 december

Overige schulden
Accountant en administratie

Projectkosten
Vooruitontvangen subsidie AFK
Nog te besteden subsidies
Reiskosten

11

Toelichting op de exploitatierekening over 2019
begroot

2019 2019

Eigen inkomsten

o
305

3.280

1.327

Programma inkomsten

5.291

3.750

2.884

Deelnemerbijdrage

3.018

5.260

Overige inkomsten

8.000

8.000

o
o

16.614

20.290

8.211

Productie bijdragen
Publieksinkomsten

Sponsors en overige donaties

o

2018
4.000

6,517

7.875

18.149

6.517

7.875

18.149

Subsidie AFK

78.818 75.595

61.369

Bijdragen publieke middelen
Subsidie Letterenfonds

17.000 17.000

14.000

Subsidies en biidraaen
Subsidie Gemeente

Bijdragen private middelen

o

Janivo
Li ra

Diorapthe
De Versterking

Fonds 21
Toneelleesclub

o
o

4.000

12.600
-446

15.000

10.000

19.000

32.000

22.500

o

10.000

10.000

1,700

o

o

32.854

57.000

46.500

128.672 149.595

121.869

48%

o

Percentage eigen inkomsten

37%

49%

Beheerslasten materieel

2019

2019

2018

6.000

6.000

6.000

begroot

Huis vestingskosten
Huur
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begroot

2019 2019 2018
Kantoorkosten

Administratiekosten
Advieskosten
Abonnementen

Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Verzekeringen
Re presentati e kosten
Relatiegeschenken

Publiciteit algemeen
Reiskosten
Bankkosten
Overige lasten

Totaal beheerslasten materieel

2.448

4.000

o
101
65
200
750
969
77
927
780
156
130

o
400
500
375
750
1.400

6.603

9,925

l .901
600
202
188
600
62
l .309
o
681
704
166
65
6 .478

12.603

15.925

12. 478

o
1.500
1.000

o
o

Beheerlasten personeel
Salarissen, sociale lasten en pensioen
23 .000
Honorarium directie 23.000
23 .000 23.000
20.000

l .827 1.827 _ 1.250
l .827 1.827
Honorarium publiciteitsmedewerker
827 24. 82724.827 21.250
Totaal beheerslasten personeel
24,24.827
40. 752
Totaal beheerslasten 37.430
37. 430 40.752
_ 33.728

Activiteiten la sten materieel
Voorbereidingskosten
Huur locatie

2.400

3.420

1.400

Reiskosten

1.320

432

600
900

947
o

1.437

5.150

1.878

213
8

o
600

454
6

5.810

10.670

4.685

1.080

4.280

2.300

649

3.028

2.334

3.248

4.552

1.888

o
150

900
o

1.537

1.540

318
o
194

Catering/sejours
Productie budget
Research budget

Overig materieel
Uitvoeringskosten
Huur locatie
Reiskosten

Catering/sejours
Publieksvoorziening/bar
Theaterkaartjes
Overig materieel

6.664 14.300 7.034
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begroot

2019 2019 2018
Publiciteitskosten
Ontwerpkosten

Drukkosten publiciteitsmateriaal
Website
Publiciteitsacties

Totaal activiteiten lasten materieel

o
879

2 .150
31
o
3 .257
5 .438

5.500

9.500

10 .841
l .281
13 .001

17, 912

34.470

24. 720

o
o
4.000

Activiteiten l asten personeel
3.710

5.400

6.500

10.500

13.400

9.350

9.000

10.450

7.760

3.007

o

4.550

3.175

2.000

16.860

7.000
21.800

Regisseurs

3.646

8.850

7.000

Acteurs

6.675

7.200

17.950

Muzikanten

5.000

Zakelijke ondersteuning
Publiciteitsmedewerker

350

o
o

o
o

8.573

8.558

6.949

o

2.000

750

Productieleider

4.567

13.131

5.200

Programmacoordinator

2.200

o

Presentator

1.350

4.000

o

750

o
700
o

78.613

102.539

75.409

Totaal activiteiten la sten personeel

78,613 102.539

75.409

Totaal activiteitenlasten

96.525 137.009

100.129

Werving
Ontwikkeling
Begeleiding intern
Begeleiding extern
Coaches

Schrijvers

Technicus

Redacteur
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6.700

OndertekeninQ van de jaarrekening
Amsterdam,............................. 2020

Maarten Lammers Maarten van Kersbergen Ellen Tjon A Meeuw
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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