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1.Terugblik door Micha Hamel, bestuursvoorzitter 
 
Het jaar 2021 stond in het teken van een nieuwe realiteit: een wereld waarin een virus rondwaart, en 
waarin we niet – ook nu nog niet - weten voor hoe lang nog. In de afgelopen twee jaar moesten we 
leren omgaan met een verarmde samenleving, waarin samenkomen in groepen om theater te 
maken, dansen en performen gewoon niet kon. Ook elkaar om de hals vliegen, stoeien en knuffelen 
kon niet meer. Zij die naar school of naar werk mochten werkten zich een slag in de rondte en zij die 
dat niet konden deden hun best om zichzelf staande te houden en zochten creatieve oplossingen. 
Het was ongelofelijk zwaar, maar ook dwong de coronacrisis de makers om nieuwe ideeën en 
formats te ontwikkelen. Zo hadden we in 2020 filmische presentaties, en in het afgelopen jaar 
locatietheater. Beide nieuwe vormen zullen in de komende jaren zeker terugkomen als toevoeging 
aan de waaier van expressievormen waarmee de JTSZO de stad steeds weer verrast.   
 
In deze jaren van vrijheidsbeperking ontstond er ondanks de grote spanningen gelukkig alom 
onderlinge verbondenheid. Maar elk proces en elke verbinding voelde nog kwetsbaar aan. Vooral bij 
de 12+ leerlingen was er een zwaarte te voelen en waren de presentaties fragmentarisch. Ook werd 
de fysieke voorstelling Routes from Roots meermaals aangepast toen de wereld dicht, half open, 
open, en toch weer dicht ging. En ons jonge creatieve team - net afgestudeerd - heeft geen reguliere, 
voor de theaterzaal gemaakte voorstelling kunnen realiseren, wat we als bestuur en directie met 
lede ogen aanzagen. In alle presentaties waren deze worstelingen, van organisatorische, artistieke en 
persoonlijke aard, te zien. Thema's als eenzaamheid, frustratie en overweldigende gevoelens waren 
het afgelopen jaar dan ook dominant. En dit bewijst meteen ons bestaansrecht, want in theater 
kunnen de jongeren kwijt wat ze kwijt willen, waar ze mee zitten en wat ze belangrijk vinden. Dat is 
onze waarde, en daar staan wij onafgebroken voor. Ik ben er als voorzitter dan ook trots op dat de 
JTSZO de plek blijkt waar al hun stemmen en perspectieven tot klinken komen. Dat we veiligheid 
bieden, en ruimte om juist ook de moeilijke kanten van het leven te belichten.   
 
Toch was 2021 in een aantal opzichten een prachtig en succesvol jaar. We hebben een tweetal grote 
co-producties gedaan met de top van de podiumkunstinstellingen in Amsterdam. In en met ITA 
realiseerden we in samenwerking met NTjong de voorstelling Trojan Wars, en in samenwerking met 
Philharmonie Zuidnederland realiseerden we de interdisciplinaire gegamificeerde voorstelling 
Luistermutant in het Muziekgebouw, geproduceerd door het eminente Holland Festival. 
 
Ander goed nieuws is dat online en streamen zijn gebleven als manier om publiek te bedienen. Zowel 
ons Zomer- als ons Winterfestival werden online verrassend intensief gevolgd, en bereikten 
zodoende meer mensen dan ooit. Voorts hebben we opdrachten gekregen van de Schakel, Nellestein 
en de Knotwilg tijdens Corona. Ook van het ROC/Izone hebben we extra opdrachten gekregen. Met 
name zijn wij gelukkig dat het hier langdurige projecten met veel bereik betreft, zodat we aan een 
werkelijk kwalitatieve relatie kunnen bouwen, iets waar wij zeer aan hechten. Ook de gemeente 
verstrekte ons de mooie opdracht om migrantenverhalen op het podium te brengen. Dit resulteerde 
in een geheel eigen schoolvoorstelling, die enthousiast werd ontvangen en vele kinderen aan het 
denken zette.  
 
'We hebben het gehaald', appten we elkaar op 1 januari. En zo is het. De JTSZO heeft zich andermaal 
bewezen als een bijzonder weerbare en flexibele school, die stevige banden smeedt tussen artistiek 
bevlogen mensen onderling, tussen docenten en leerlingen, tussen performers en publiek, tussen 
onszelf en andere scholen, en virtuoos uitwaaiert over de wijk en over de stad. We zijn onafgebroken 
dankbaar dat we met de kinderen uit Zuidoost (en omstreken) mogen werken aan een wereld van 
verbondenheid, engagement en waarachtigheid. Want kinderen zijn het goud van de toekomst.      
 
Ik dank mijn medebestuursleden, alle docenten en medewerkers, en bovenal onze onvermoeibare 
directeur Irene Lips.  

Micha Hamel, voorzitter 
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2.Leerlijn reguliere lessen en presentaties in Bijlmer Parktheater 
 

12- groepen 
De leerlingen van 2 tot en met 10 jaar, met de keuze voor de mix-klassen volgden de lessen in het 
Bijlmer Parktheater en vallen binnen de categorie Kennismaken. Naast het opdoen van theatrale 
vaardigheden zijn groepsvorming, veiligheid en het opbouwen van vertrouwen belangrijk.  
 
Theatermix 2+ en 4+, 30 lessen op zaterdag van 10.00 tot 11 uur 
Steelt jouw peuter of kleuter straks de show in een echt theater? Fantasie wordt werkelijkheid bij 
JTSZO. Elke zaterdagochtend een speelse introductie voor kinderen die dol zijn op dansen, zingen, 
acteren, verhaaltjes luisteren en leren vertellen. Uw kind gaat kijken naar een voorstelling en gaat 
zelf 2x optreden in het theater.  
 
Theater Mix 6+ en 8+, 30 lessen op zaterdag van 11.30-13.00 uur 
In deze lessen krijgen de leerlingen een mix van acteren, dansen, zingen en media. Zo kunnen ze 
goed uitzoeken wat ze het allerleukste vinden. Een waar theaterfeest! Uw kind gaat kijken naar een 
voorstelling en gaat zelf  2x optreden in het theater.  
 
Theatermix 10+ , 30 lessen op zaterdagochtend of woensdagmiddag 
Multidisciplinair theater in combinatie met dans, muziek en film. Spel-, dans- en mediavaardigheden 
worden verder ontwikkeld. De leerlingen werken op het toneel en voor de camera om zo een 
geweldige voorstelling te maken. Uw kind gaat zelf  2x optreden in het theater.  
 

12+ groepen 
Na de verplichte auditie op zondag 19 september zijn de cursisten ingedeeld in de S, M of L groep. 
Doel van de lessen is het bekwamen en verdiepen van spelervaring en uiteindelijk het maken van een 
theaterproductie 
 
S-Opleidingsklas 12+  
Heb je ervaring maar mis je nog skills om in een productiegroep te spelen en wil je daar graag naar 
toe werken: in de opleidingsklas gaan we daar mee aan de slag. 
De lessen zijn op dinsdag van 18.00 – 20.00 uur   
 
M-Theaterklas 
Heb je genoeg ervaring en skills maar ben je nog niet klaar om mee te gaan in het maakproces van 
een productie, dan kun je in deze klas je mogelijkheden onderzoeken en uitproberen. 
De lessen zijn op woensdag van 18:00 tot 20:00 uur, locatie Heesterveld   
 
L-Theaterklas 
Heb je ervaring, skills en talent in het maken van een theaterproductie dan hoor jij thuis in deze klas. 
De lessen zijn op donderdag van 18:00 tot 20:00 uur  
 
Lentefestival 
Het Lentefestival 2021 ging door in een online versie. Corona daagde uit om te komen tot 
een  creatief, spannend en origineel plan voor dit festival. Normaal gesproken kijken de leerlingen 
met hun docent naar een voorstelling maar nu maakte het creatieve team een theatrale vertelling 
over een wezentje tijdens een teambuilding dag in de sneeuw. Alle leerlingen kregen de link naar dit 
filmpje waar de leerkrachten van JTSZO zich voorstelden en ze herkenden hun eigen juf en meester 
in de film. De leerlingen van de 12- groepen deden mee aan een maskerwedstrijd. Voor de 12+ 
groepen was er een zoomavond waarin ze work-in-progress aan elkaar hebben laten zien en een quiz 
deden met elkaar.  
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Zomerfestival 
Het Zomerfestival bestond dit jaar uit theatrale wandelingen, acte de préséance op het grootste 
internationale podiumkunstenfestival van Nederland (Holland Festival) en de finale van de eerste 
Freedom of Expression i.s.m. DGAI in het Bijlmer Parktheater. Helaas met beperkt publiek maar met 
film registraties.  
Op vrijdag 18 juni  waren de 12+ groepen aan de beurt met WALK THAT WALK 
Op de route ontmoeten wij, vinden wij, verkennen wij. Loopt met ons mee…. 
Theater S: Ik parkeer het even 
Theater M: Tot de toren staat 
Theater L: Praat Nederlands met me 
Op zaterdag 19 juni  presenteerden de 12- groepen hun voorstellingen OP MIJN PAD 
Op ons pad kom je van alles tegen, gaan we op onderzoek uit, lopen we, springen we en zelfs dansen 
we. Van ver weg tot dichtbij loop jij met ons mee? 
2+  Ik word net als papa en mama 
4+  Ik ga op reis en ik neem mee! 
6+  Ik bepaal het zelf wel 
8+  Wie ben ik? Wie ben jij? 
10+ Van wat was naar wat kan zijn 
10+ woensdag Wie ben ik? 
Op zondag 20 juni was de afsluiting van Freedom of Expression (18+). De deelnemers kregen als 
eersten hun eigen muziekvideo te zien en een "behind the scenes" registratie. Ze gingen daarna 
brainstormen hoe het verder moest met het platform. 
 
Open dag  
Zaterdagmorgen 18 september begon de open dag voor alle 12- groepen. Voor 10 uur stonden de 
eerste peuters al te trappelen om met de theaterles 2+ te beginnen.  
Tijdens de dag kwamen de 6, 8 en 10 plussers aan de beurt. Alle piepjonge en ook de wat oudere 
cursisten waren blij dat het seizoen weer begon en er werd vol animo gezongen, gedanst, 
gesprongen en toneel gespeeld.  
 
Auditiedag 
Op zondag 19 september van 12.00 tot 17.00 uur was er de jaarlijkse auditiedag. Tijdens deze dag 
kregen 12plussers gratis 5 uur les in allerlei spel- en bewegingsvormen. Na de auditie dag werden de 
cursisten ingedeeld in de S, M of L groep. 
 
Winterfestival 
Samen met het Bijlmer Parktheater was er een constructie bedacht waardoor iedereen op zaterdag 
18 december vóór 17:00 uur toch even in de spotlights kon staan. Alle groepen gaven een kijkje in de 
keuken van hun lessen in de mooie theaterzaal. De shows werden gestreamd zodat ook alle 
thuisblijvers konden meegenieten.  
 
Peer education  
Bij JTSZO bouwen we aan een zogenaamd 'Talent voor de Toekomst team’, onze toekomstige 
medewerkers. Dit is nodig omdat er een schakel mist tussen de opleidingen en de praktijk in de 
Bijlmer. Door al vroeg mee te draaien bouwen voornamelijk (voormalige) leerlingen van JTSZO de 
broodnodige expertise op om goed te functioneren in onze wijk.  
De peer-educators hebben ieder in hun leerwerktraject in 20-25 lessen gestaan waarin zij een 
ondersteunende rol hadden naast een afgestudeerde docent. Inmiddels hebben vijf van de peers de 
eerste stappen gezet naar het zelfstandig geven van lessen (met ondersteuning van de afgestudeerde 
docent). In dit eerste half jaar hebben zij een actieve rol gehad tijdens de presentaties op de JTSZO 
festivals, lente en zomer. Naast lesgeven, leerling begeleiding en zelf acteren, was hierin ook hun rol 
om contact te maken met de ouders van de leerlingen, mede docenten en stagiaires. Met mede-
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peers en hun vakdocenten begeleiders is er intensief intervisie overleg waarin ervaringen uit 
verschillende lessen en leermomenten worden doorgesproken en waarin wordt gekeken naar andere 
invalshoeken.  
De peers zijn als rolmodel een essentieel onderdeel van het bereik van JTSZO.  
 
Dit unieke team creatieve millennials, dat voornamelijk opgegroeid is en/of woont in de Bijlmer, is de 
drijvende kracht van de school. Ze zijn onze oren en ogen en bepalen mede het aanbod, alsook 
zorgen ze voor het werven en vasthouden van publiek. Het vertrouwen en liefde voor elkaar maakt 
dat deze mix mensen elkaar motiveert en inspireert.  

 

3.Educatieve projecten i.s.m. scholen 
 
ROC Entree, ROC Op Maat en ROC Izone  
Samenwerking met MBO college Zuidoost 
 
ROC Entree 
ROC Entree duurt 1 jaar. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met een vast team van docenten. 
Tijdens de opleiding leer je het beroep kennen, krijg je theorie op school en loop je stage of werk je 
bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast leer je plannen en krijg je vakken als Nederlands, rekenen en 
loopbaan & burgerschap.  
 
ROC op Maat 
ROC Op Maat biedt entree-opleidingen aan op mbo-niveau 1. In vergelijking met de reguliere entree-
opleidingen is er binnen ROC Op Maat meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, de 
leerlingen worden klaargestoomd voor het beroep en de maatschappij. Ze leren 
verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun eigen toekomst. Naast Nederlands, rekenen, 
burgerschap en profiellessen zijn er theater- en sportlessen. 
 
Door de docenten van JTSZO is er gewerkt met thema’s die gelijk lopen aan de burgerschap leerlijn 
van het ROC. Daarin komen thema’s voor als:  politieke dimensie, Sociaal-maatschappelijk dimensie 
(social media, drugs/alcohol, cultuur, multicultureel, discriminatie en racisme, normen en waarden, 
seksualiteit),  economische dimensie en vitaal burgerschap. Politieke dimensie en de sociaal 
maatschappelijke dimensie zijn de ontwerpen die de JTSZO docenten het meest toepassen binnen de 
lessen.  
Naast de thema’s werd er in het begin van periode 1 en 3 gewerkt aan video CV’s. Dit is een directe 
opdracht vanuit het ROC. Op school werken ze aan een sollicitatie- en motivatiebrief. JTSZO 
docenten werken aan hun presentatie, houding en zelfverzekerdheid.  
Er is dit jaar maar één presentatie geweest in de theaterzaal, waarbij max 30 personen in de  
zaal mochten. Door de lage opkomst van de studenten en het nieuwe team was de presentatie  
niet zo als we gewend zijn. 
 
ROC Izone 
In de ROC Izone ontdekken studenten eerst wie ze zijn en welke richting aansluit bij hun interesses. 
Ze hoeven nog niet te kiezen. Studenten maken uitgebreid kennis met beroepen en opleidingen. In 
hun eigen tempo ontdekken zij welke vervolgopleiding en welk werkveld bij hen past. Izone richt zich 
niet alleen op het maken van een juiste studiekeuze, maar ook op het ontwikkelen van persoonlijke  
vaardigheden zoals het vergroten van zelfkennis, zelfstandig denken en handelen, presenteren en 
discipline. 
Uit de evaluatie was naar voren gekomen dat het ROC de leerlingen een plek moest geven binnen 
het rooster, maar niet op hun eigen locatie. Ze hebben sinds een paar maanden een nieuwe locatie 
maar die bood niet voldoende ruimte voor alle groepen op hetzelfde moment. Hierdoor moesten de 
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leerlingen van ver komen om alleen 1,5 uur onze lessen te volgen. Er was elke week een harde kern 
en die hebben toffe dingen geleerd en gemaakt, maar voor de rest was de opkomst matig.  
 
Ook al verliep het jaar onrustig en rommelig en stonden we als team minder in onze kracht, we 
hebben geleverd op de juiste momenten. Het voelt een beetje als een verloren seizoen, anders dan 
we gewend zijn, maar de kwaliteit van het team is nog steeds aanwezig en kan alleen maar beter 
worden. De docentenmeetings en werksessies zijn echt heel waardevol, we leren van elkaar en met 
elkaar. Erg mooi! Op naar een nieuw schooljaar, met volle lessen, enthousiaste leerlingen en 
waardevolle, leerzame en creatieve lessen. 
 
Bredeschool  
In 2021 zijn we actief geweest op 9 scholen. Door de Covid maatregelen op de scholen bestonden de 
lessen dit jaar niet uit clusters van verschillende scholen maar had iedere school apart Bredeschool 
lessen. Ondanks dat een aantal lessen eerder gestopt is door nieuwe Coronamaatregelen, heeft het 
grootste deel van de lessen gewoon plaats kunnen vinden. 
 
Cultuurcoach 
Het project pilot Cultuurcoach 2020-2021 had als doel om kinderen met een afstand tot kunst en 
cultuur te bereiken, om cultuureducatie op scholen te verdiepen en te verbreden en om de 
doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatie aanbod te vergroten. Cultuurcoaches 
vergroten de kansen van kinderen en jongeren om zowel tijdens als na school actief met kunst en 
cultuur in alle kunstdisciplines in aanraking te komen en dragen daarmee bij aan kansengelijkheid. 
Omdat cultuurcoaches als onderwijs bevoegde kunstvakdocenten in alle disciplines zelfstandig voor 
de klas staan, dragen ze bij aan de werkdrukvermindering in het onderwijs.  
In deze pilot zijn wij actief geweest op 4 scholen. Het niveau van deze scholen varieert van regulier 
onderwijs met speciale aandacht tot cluster 3 ZMLK. 
 
Het team van docenten dat is samengesteld is een intensief traject met elkaar ingegaan. Zij hebben 
kwartaal bijeenkomsten waarin ze met elkaar de plussen en minnen bespreken, elkaar inspireren en 
ontwikkelingen in het beroepsveld bespreken. Daarnaast gaan ze met elkaar een opleidingstraject in 
voor een specialisatie lesgeven in het speciaal onderwijs. Deze opleiding is geïnitieerd door JTSZO en 
wordt uitgevoerd door Plein C. Inmiddels is onze aanvraag voor een vervolg 2022-2024 gehonoreerd 
en zullen we de lessen op deze scholen kunnen voortzetten en verdiepen. 
 
Workshops 
Door een groot docententekort zijn er op een paar scholen initiatieven ontstaan om deze tekorten op 
te vullen met workshops om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen. Zo heeft Basisschool 
Nellestein talentdagen, een hele dag per week waarin leerlingen creatieve vakken krijgen die 
gegeven worden door cultuur- en sportaanbieders. JTSZO verzorgt daar gedurende een heel 
schooljaar de theaterlessen.  
Een zelfde soort talentklassen zijn ook, het grootste deel van het schooljaar,  op basisschool de Ster 
gegeven. 
Op basisschool de Knotwilg hebben wij meerdere blokken theaterlessen gekoppeld aan de 
taalmethode van de school. In deze lessen worden de taallessen van de school verdiept d.m.v. 
theater. 

 
 
  

DocuSign Envelope ID: E67ECB50-0DEC-4492-A2E3-776949229F04



JTSZO Jaarverslag 2021 

7 
 

4.Talentontwikkeling Heesterveld (Young Zo)  i.s.m. maatschappelijke 
organisaties  
 
Young Zo 
Young Zo is een uitbreiding van de JTSZO leerlijn. Een leerlijn waarin ervaren leerlingen uit de oudere 
groepen meer verantwoordelijkheid krijgen in het artistieke proces, en meer als een theatergroep 
dan als lesklas gaan functioneren. Veel jonge creatieve jongeren vonden namelijk een tweede huis in 
onze Talenthub Heesterveld voor een afstudeervoorstelling, om stoom af te blazen en met hun 
artistieke concepten bezig te zijn. Die groep willen we faciliteren en aanmoedigen. Het team is samen 
met directie en bestuur momenteel bezig dit plan te concretiseren. Het is echt pionieren, qua 
financiën, bemensing en logistiek maar Young Zo is een project dat alle aandacht verdient. 
Naast de uitbreiding van de leerlijn is Young Zo de paraplu waaronder we allerlei projecten scharen 
die talenten ontwikkelen, ook van leerlingen die niet bij JTSZO reguliere lessen volgen zoals BETON, 
Theater na de Dam en Remixing Value. 
 
Monologen i.s.m. de HKU 
Van 1-4 februari werd er met 6 JTSZO leerlingen en zes tweedejaars studenten van de opleiding
theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gewerkt aan een korte solo waarvan 
videopresentaties gemaakt zijn.  
  
Nationale Dodenherdenking i.s.m. Theater na de Dam 
Tijdens de twaalfde editie van Theater Na de Dam op 4 mei zetten bijna 400 jongeren in 38 projecten 
door heel Nederland zich in om, ondanks alles, ook dit jaar 4 mei van betekenis te voorzien. JTSZO 
liet de film van de voorstelling ‘Tussen de Regels’ zien. Jongeren uit Amsterdam Zuidoost verdiepten 
zich in de geschiedenis van het Nederlandse Koninkrijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  
 
Luistermutant i.s.m. Holland Festival 
Op 20 juni was er de voorstelling ‘Luistermutant’. De voorstelling ging over luisteren: luisteren naar 
muziek, maar ook luisteren naar jezelf en de ander. Over hoe ingewikkeld en moeilijk dat soms is of 
lijkt, maar ook hoe leuk en belangrijk dat kan zijn! Leerlingen van JTSZO mochten meespelen en 
bewegen in deze professionele Holland Festival Voorstelling. Componist, dichter en onderzoeker 
Micha Hamel bedacht de voorstelling samen met regisseur Arlon Luijten. In een mix van muziek, 
scenes, koptelefoon-momenten, beweging, het spelen van een game op je telefoon en met 
stemkastjes wordt het publiek ondergedompeld in een totaal-ervaring die je moet ondergaan met je 
hoofd, hart en lijf. Het optreden vond plaats in het Muziekgebouw aan het IJ. 
 
Midzomer Mokum i.s.m. Swazoom  
In juli startte Midzomer Mokum, een initiatief in samenwerking met de Gemeente Amsterdam voor 
kinderen die niet op vakantie gaan. JTSZO deed mee met de Summer’s Cool voor 3+ & 8+ kinderen. 
Een week lang samen een locatievoorstelling maken: acteren, dansen, zingen, live muziek, videoclips 
en kunstwerken maken met aansluitend een BBQ. Daarna startte de Summer Hub voor 12+ kinderen. 
In één week leerden ze om met leeftijdsgenoten hun  eigen verhaal op een creatieve manier te 
vertellen: met theater skills, teksten schrijven en podiumtechnieken. Net als vorig jaar snakten de 
jongeren ernaar om “echt” te spelen en daarom dit zomerprogramma voor 12 gevorderde JTSZO 
deelnemers uit verschillende productiegroepen die niet op vakantie gaan en die vorig jaar niet “Live” 
in première konden door COVID-19. De voorstelling werd ook gespeeld voor de deelnemers van 
Summer Hub.  
 
Routes from Roots in opdracht van Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuidoost i.s.m. Bindelmeer 
College 
De opdracht: Onbekende migratieverhalen op het toneel brengen met een verbinding tussen oude 
en de nieuwe generatie Amsterdammers. De voorstelling speelde eind 2020 twee keer voor het 
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Bindelmeer college, met hilarische reacties toen de kinderen hun eigen verhalen herkenden. We 
speelden ook voor eigen parochie tijdens het Winterfestival in Kleurstoff. Door Corona is de 
voorstelling in 2021 alleen op 23 november op het Gerrit Rietveld College in Utrecht gespeeld.  
Hiervoor werd de inhoud van de voorstelling universeler gemaakt. De voorstelling werd goed 
ontvangen. De leerlingen waren enthousiast publiek, ze leefden mee en reageerden op wat ze zagen 
maar waren op de juiste momenten muisstil. Ook in 2022 zal de voorstelling spelen. 
 
BETON i.s.m. Studio eXp 
Maak de stad van jou! Bouw mee aan jouw eigen toekomst.Het project BETON startte in september. 
Een project waarin kinderen en jongeren (10+) uit heel Amsterdam mee doen met dansen, acteren, 
beatboxen, zingen of een ander talent. In BETON wordt er toegewerkt naar een theatervoorstelling 
én naar een digitale voorstelling in de vorm van een game. Het is een online escape room, met 
filmpjes, puzzels, VR en opdrachten die jij en je vrienden maken. De eindpresentatie is zomer 2022. 
De andere Amsterdamse partners zijn: Stichting de Vrolijkheid, ICK Solid, Meervaart Jong en Het 
Talentenhuis. 
 
Troyan Wars i.s.m. NTjong/Het Nationale Theater  
Op 9 oktober zagen we het resultaat van de samenwerking in het International Theater Amsterdam 
(ITA) in Troyan Wars. Voor 12+leerlingen een unieke leerschool en ervaring. 
Trojan Wars was  een vijf uur durende live experience waarin presentatie, voorstelling, educatie én 
participatie samenkwamen. De wereldberoemde Ilias van Homerus samen met de 
legendarische fantasy werelden uit Game of Thrones en Lord of the Rings waren de 
inspiratiebronnen voor deze spectaculaire grote zaal voorstelling.  JTSZO spelers werden ingezet voor 
beweging- en groepsvorming en klankkoren tijdens de scènes op het toneel en tijdens de pauze in de 
Experiences in de foyers om een festivalsfeer te creëren. 
 
Zwart Goud i.s.m. het Rijksmuseum 
Leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) werden door School 2 Community 
uitgenodigd om hun visie op alledaagse racisme toe te voegen aan de tentoonstelling Zwart Goud in 
het Rijksmuseum, november 2021. In een voorstelling vroegen zij zich af: wat is echt Nederlands? 
Algemeen beschaafd Nederlands of ‘straattaal’? En wat zegt de Nederlandse taal over de 
Nederlandse geschiedenis en hoe Nederlanders naar zichzelf kijken? Al met al hebben verschillende 
werelden zich samengevoegd om een prachtig resultaat te delen met de bezoeker. 
Met de tentoonstelling Zwart Goud reflecteerden de leerlingen vanuit hun eigen perspectief op de 
impact van ons gedeelde slavernijverleden op het heden.  
 
Remixing Value i.s.m. de Master Kunsteducatie van de AHK 
Op 17 december vond de lancering plaats van een bijzondere internationale uitdaging in deze 
pandemie: Remixing Value, een ontwikkeltraject voor jonge hybride kunstenaars. Zo'n 30 jonge 
mensen (16-19 jaar) wonend in Amsterdam, Parijs en Berlijn met een passie voor theater en 
alle navenante disciplines kwamen on-line bij elkaar om op de vrijdagavond kennis te maken.  
De komende 8 maanden gaan ze samen de uitdaging aan om iets moois te creëren (co-creation) in 
een mix van on-line en fysieke ontmoetingen met als eindproduct een voorstelling in augustus 2022 
in Amsterdam. Samen met Compagnie La Transplanisphère uit Parijs, Zukunft uit Berlijn en het 
Paulus Praetorius Gymnasium uit Bernau partneren wij met de dames en de creatieve jongeren om 
een mooi hybride kunstproject te ontwikkelen. 
 
Hans en Griet i.s.m. de Coalitie van Amsterdamse Jeugdtheaterscholen, Toneelmakerij en ITA 
Eind december was er een bijzonder gastvrij project van International Theater Amsterdam (ITA) 
gepland. Ze openden hun deuren voor leerlingen van JTSZO die werkten aan een korte voorstelling 
die ze - samen met de andere drie jeugdtheaterscholen van Amsterdam – zouden presenteren in het 
decor van ‘Hans en Griet’ in de grote zaal van ITA. Helaas is dit project gecanceld door de 
aangescherpte Coronamaatregelen.  
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5.Organisatie JTSZO 
 
Corona 
2021 stond jammer genoeg in het teken van de Coronamaatregelen: open, dicht, half open, live of 
toch weer dicht. Bij de start in januari mochten er geen fysieke lessen gegeven worden in het Bijlmer 
Parktheater. De lesgroepen kregen online les. 
Begin maart ging de zon weer schijnen: we konden buiten les gaan geven met allerlei afspraken. Bij 
slecht weer gingen we weer terug naar de online lessen.  
Op 18 mei kwam de fijne mededeling dat de lessen weer live konden gaan. 
 
Podcasts 
Op 17 juni werd de vierde podcast gepresenteerd: het Zomerfestival.  
De vijfde podcast half december was een vooraankondiging van het Winterfestival. 
 
AllUnited 
In september startte  JTSZO met AllUnited, een beheeroplossing  om de administratieve, 
communicatieve en organisatorische processen te verbeteren, zodat JTSZO gemakkelijker 
bestuurbaar wordt en de verbinding met leerlingen, ouders en docenten verbetert. Ook het 
inschrijven voor de lessen en de betaling loopt via AllUnited. Door het inschakelen van dit systeem 
kunnen we de efficiency verhogen en een professionaliseringsslag maken.  
AllUnited is afgestemd op de geldende AVG wetten.  
De App die wordt meegeleverd met AllUnited geeft de mogelijkheden om met de leerlingen en de 
docenten/bestuur te communiceren op een veilige manier. We zijn in 2021 gestart met de app, in 
2022 wordt het gebruik verder uitgerold.  
 
Bestuur en medewerkers 
Het bestuur bestaat uit: 
Micha Hamel, voorzitter (componist, dichter, theatermaker en onderzoeker).  
Eshe Reijnders, secretaris (mediator en jurist gespecialiseerd in media-, auteurs- en privacy recht).  
Sjoerd Läubi, penningmeester (fondsenwerving bij Van Dooren Advies). 
Ryan Ramdien, algemeen bestuurslid (consultant en project leider op het vlak van (big) data). 
Bianca Montsanto, algemeen bestuurslid (werkzaam bij ING als data en informatieanalist). 
Souditha Rudge, algemeen bestuurslid (werkzaam bij Ouder-en Kindteams Amsterdam). 
 
Irene Lips, directeur JTSZO en gevolmachtigde. 
 
Op projectbasis werkt Pia Schuuring als zakelijk leider en projectmanager educatieprojecten.  
Kayleigh Beun is verantwoordelijk voor de leerlingen communicatie en administratie. Ze is 
intermediair voor Jongerencultuurfonds en Stadspas acties en heeft een team gastvrouwen die zij 
aanstuurt. 
 
Carmen Lamptey en Nina Haanappel zijn het artistiek klankbord team (Visiongirls). Zij bewaken de 
inhoudelijke kwaliteit van de 12+ groepen en samen met Wieke Hoekstra de 12- groepen. Eva de 
Jongh is projectleider ROC. Deze dames geven ad hoc ook les. 
 
De docenten werken allemaal op freelance basis. 
 
Cyber Risk Management 
We werken met Transip die zorgt voor automatische backups en zorgt voor een veiligere web en 
mailserver. Het SSL-certificaat zorgt voor de versleuteling van (inlog) gegevens. Door het werken in 
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de cloud (Google G-suite) beschikken we over een groter geheugen waarbij we volledig op 
verschillende locaties kunnen werken en informatie kunnen opslaan en doorspelen naar docenten.  
 

6.Inhoudelijke toelichting op de jaarrekening 
 
Woord vooraf: de controle op de effectiviteit van de Stichting vindt plaats via de begroting, 
tussenrapportages, bestuur notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantscontrole 
volgens het handboek verantwoording meerjarige subsidies kunstenplan 2021-2024 van Amsterdams 
fonds voor de Kunst (AFK). De directie legt aan het bestuur verantwoording af over het gevoerde 
beleid van de middelen. 
  
Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 is € 33.677 positief.  
  
Ondanks de annulering van een aantal projecten door Corona (o.a. Kunstschooldagen en de 
kerstvakantie traditie in de ITA i.s.m. de vier Jeugdtheaterscholen van Amsterdam en de 
Toneelmakerij) is het resultaat beter dan verwacht. Mede door de twee grote co-producties die we 
gedaan hebben. Met het   Philharmonie Zuidnederland, de interdisciplinaire gegamificeerde 
voorstelling Luistermutant in het Muziekgebouw, geproduceerd door het Holland Festival en met 
NTJong de voorstelling Trojan Wars in de ITA. Daarnaast  waren er ook dit jaar extra 
zomeractiviteiten in het kader van Midzomer Mokum, ontvingen we voor de tweede keer een 
bijdrage uit de Sociale Basis voor ons peer-educator traject en werd de pilot Cultuurcoach 
gecontinueerd en uitgebreid. We werden zelfs penvoerder voor Untold. Tot slot waren de 
opbrengsten uit Samenwerkingen/Educatie - projecten met scholen hoger i.v.m. projecten om onder 
andere het lerarentekort aan te vullen.  
  
Hiermee worden ook de activiteiten gedekt die hoger zijn dan begroot als gevolg van een toename in 
projecten. Alle operationele doelstellingen zijn gerealiseerd.  
  
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2021 € 168.567. 
Ter dekking van alle operationele kosten en verplichtingen houden we een continuïteitsreserve aan 
van € 90.000. De overige reserve bedraagt  € 73.000. 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
- Huurcontract Bijlmer Parktheater en Heesterveld 
Looptijd Bijlmer Parktheater tot 1 januari 2023, de totale huur bedraagt per jaar +/- € 60.000 
Dit is inclusief huur theaterzaal en inkoop diensten derden. 
- Looptijd Kantoor en studioruimtes, onze dependance Heesterveld: heeft een opzegtermijn van 3 
maanden. Verplichting voor 3 maanden is +/- € 2.349 
 
De eigen inkomsten zijn in 2021 toegenomen met € 9.258 naar € 236.959 (t.o.v. totale baten  
€ 601.884). Dat was in 2020 € 227.674 (t.o.v. totale baten € 527.330).De eigen inkomsten zijn in 2021 
toegenomen met € 9.258 naar € 236.959 (t.o.v. totale baten € 601.884). Dat was in 2020 € 227.674 
(t.o.v. totale baten  € 527.330).  
  
Continuïteit: Kunstenplan 2021-2024 is toegekend en JTSZO ontvangt de komende drie jaren een 
vaste subsidie van €170.000 per jaar (exclusief indexatie) van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Verder continueren wij de Educatie projecten met scholen in 2021 voor ruim € 125.000. 
  
De school ontvangt een structurele huurkorting van het Bijlmer Parktheater van € 60.000. Het wordt 
moeilijker en moeilijker om voor dit bedrag daadwerkelijk m2 af te nemen. Ons theaterhuis wordt te 
klein! Het blijft de komende jaren goede afstemming vergen.  
 
Gezien de enorme groei van het stadsdeel (woningen, bedrijven, bewoners en gebruikers) staat de 
broodnodige uitbreiding van m2 gelukkig op de agenda van de stad. We hebben de gemeente 
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gevraagd om niet alleen te kijken naar het ruimtegebrek anno nu, maar de ambities van BPT en 
partners mee te nemen.  
 
Baten 
De financieringsmix van de JTSZO bestaat in de nieuwe kunstenplanperiode uit directe inkomsten 
(39.4%), structurele subsidies van AFK (28.7%), incidentele subsidies (31.9%). 
 
De publieksinkomsten zijn voornamelijk samengesteld uit lesgelden, recettes en bijdragen van 
DWI/Stadspas en Jongerencultuurfonds. 
De recettes vielen structureel lager uit aangezien er door Corona veel minder voorstellingen konden 
plaatsvinden.   
De lesgelden zijn op zo’n niveau dat mensen die net boven de minimum inkomensgrens zitten en niet 
in aanmerking komen voor Stadspas of Jongerencultuurfonds ze ook kunnen betalen. In dit stadsdeel 
blijft het lastig toegangsprijzen te verhogen. Leerlingen die het echt niet kunnen betalen worden 
ingezet in de PR (social media) en tijdens de festivals. Of bij de jongere deelnemers helpen de 
ouders/verzorgers mee. Dat was dit jaar onmogelijk. 
 
Jaarlijks ontvangen we van Stadsdeel Zuidoost een vaste bijdrage in onze voorstelling groepen van  
€ 15.000 omdat zij een waar visitekaartje zijn van onze wijk.  
Voor de tweede keer ontvingen we een bijdrage van € 9.140 in het kader van Midzomer Mokum 
programmering in de periode juli – augustus en een bijdrage van  € 20.000 vanuit de sociale basis. In 
nauw overleg met het stadsdeel hebben we ingezet op onderwijs- en arbeidstoeleiding met ons 
Peer-educator traject. 
  
De post samenwerkingsproject is voornamelijk opgebouwd uit langdurige educatieve projecten met 
het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), verschillende afdelingen van het ROC van 
Amsterdam en workshops die we op scholen geven. 
  
Dit jaar hebben we een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen van € 3.000 om de vloer van 
onze dependance in Heesterveld te repareren, een ventilatiesysteem aan te leggen en nog een aantal 
theaterlampen te kopen. Sponsoring blijft een lastig verhaal omdat onze ervaring is dat bedrijven 
liever in natura betrokken worden. . 
De JTSZO heeft de ANBI status. Via de website worden kleine bedragen gedoneerd. 
  
Beheerslasten Personeel 
De directie wordt gevoerd door Irene Lips, zij is de enige in dienstverband van de stichting (1 FTE). 
Inhuur personeel bestaat uit extra kantoor ondersteunende werkzaamheden door leden uit het 
docententeam. 
 
Activiteiten Lasten 
Onder personele activiteitenlasten is ons hele creatieve team opgenomen. De toename komt door 
enerzijds verhoging van de uurtarieven en de extra activiteiten en anderzijds de uitbreiding met 
Young Zo. 
 

7.Vooruitblik door directeur Irene Lips 
 
De vleugelslag van een vlinder in Brazilië zou maanden later een orkaan in Texas kunnen 
veroorzaken. Met die bewering werd de Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz in 
1961 bekend. Dat was een jaar voordat ik zelf geboren werd. 
 
De wereld is bar en boos en samen moeten we een manier vinden om door te gaan!   
Wat voor mij het beste werkt is gaandeweg improviseren: pluk de dag! 
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Dat lukt aardig. De ouders en verzorgers hebben vertrouwen en blijven hun kinderen naar de lessen 
brengen, de jongeren blijven of in een lessenreeks, of in een project of als helpende handjes, nieuw 
en oud artistiek talent wil zich aan onze school verbinden en we krijgen steeds meer vraag naar onze 
educatieprojecten. 
  
Behalve de reguliere leerlijn maken we grote stappen in twee nieuwe leerlijnen. Zo krijgt ons peer-
educator traject steeds meer momentum en zijn we met het AHK, de HKU en Artez in overleg hoe we 
de weg naar het HBO onderwijs nog beter kunnen faciliteren. En waren we nog niet divers genoeg, 
door de pilot cultuurcoach in het speciaal onderwijs onderzoeken we nu een leerlijn voor speciaal 
onderwijs in de vrije tijd! 
  
Het zijn dit soort “butterfly-effecten” die we vooral een kans moeten geven. Dat is altijd de kracht 
van onze school geweest. Niet bang om onze nek uit te steken, niet aarzelend om een pad in te slaan 
dat nog onontgonnen is, meedenken en open staan voor andere meningen en nieuwe initiatieven. Er 
voor honderdvijftig procent voor gaan als we een mooi plan hebben waar financiën voor gezocht 
moeten worden. 
  
Die instelling moet behouden blijven en daar maak ik me sterk voor, samen met het bestuur, het 
artistiek team en alle medewerkers. Zo maken we van JTSZO een soepele en flexibele machine die 
ervoor zorgt dat Zuidoost trots kan zijn op alle getalenteerde spelers. 
 
En natuurlijk moeten er protocollen en structuur zijn. Want door de hoeveelheid lessen, projecten en 
de 47 ZZP’ers die variërend van 2 – 28 uur hun expertise met liefde investeren in onze school is dat 
noodzakelijk. Ook in 2022 gaan we door met de ingezette professionaliserings- en efficiency-slag. 
  
Irene Lips, Directeur 
 

DocuSign Envelope ID: E67ECB50-0DEC-4492-A2E3-776949229F04



Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-1 BALANS PER 31.12.2021

ACTIVA

Materiële vaste activa

1. Inventaris € 6.000           € -                   

Vlottende activa

2 Vorderingen € 34.792         € 31.225         

3 Liquide middelen " 241.147       " 236.995       

Totaal vlottende activa € 275.939       € 268.220       

TOTAAL ACTIVA € 281.939       € 268.220       

PASSIVA

Vermogen en reserves

4 Stichtings vermogen € 5.567           € 5.567           

5 Continuïteitsreserve " 90.000         " 90.000         

6 Overige reserves " 73.000         " 39.323         

€ 168.567       € 134.890       

7 Kortlopende schulden

Crediteuren € 15.168         € 1.527           

Loonheffing " 6.346           " 6.625           

Pensioenfonds " 3.402           " 493              

Overige schulden en overlopende passiva " 88.456         " 124.685       

Totaal kortlopende schulden € 113.372       € 133.330       

TOTAAL PASSIVA € 281.939       € 268.220       

31.12.2021 31.12.2020

II Jaarrekening

13

DocuSign Envelope ID: E67ECB50-0DEC-4492-A2E3-776949229F04



Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-2 STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2021

BATEN

Directe opbrengsten

1 Publieksinkomsten € 40.000           € 22.161         € 32.548         

2 Overige inkomsten " 110.000         " 214.798       " 195.126       

Totaal opbrengsten € 150.000         € 236.959       € 227.674       

Subsidies

3 Bijdrage AFK € 220.000         € 271.878       € 188.268       

4 Overige subsidies gemeente Amsterdam " 95.000           " 93.047         " 111.388       

Totaal subsidies € 315.000         € 364.925       € 299.656       

TOTAAL BATEN € 465.000         € 601.884       € 527.330       

LASTEN

5 Beheerslasten personeel € 140.000         € 167.441       € 158.246       

6 Beheerslasten materieel " 35.000           " 32.954         " 27.991         

7 Activititeitenlasten personeel " 198.500         " 263.455       " 179.981       

8 Activititeitenlasten materieel " 91.500           " 103.968       " 92.998         

" " "

TOTAAL LASTEN € 465.000         € 567.818       € 459.216       

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING € -                     € 34.066         € 68.114         

9 Rentebaten en lasten € -                     € 389-              € 344-              

EXPLOITATIERESULTAAT € -                     € 33.677         € 67.770         

Toevoeging reserves € -                     € 33.677-         € 67.770-         

-                   

RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE € -                     € -                   € -                   

Begroting 2021 Realisatie 2020Realisatie 2021
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-3 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geldend voor

non-profit instellingen, RJ640

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kunstenplan 2021-2024 is toegekend JTSZO ontvangt een vast subsidie van  ruim €170.000 per jaar 

van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Verder worden  Educatie Projecten gecontinueerd voor 

ruim €125.000 per jaar.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.

15
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-3 VERVOLG ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit 

hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

16
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-4 TOELICHTING OP DE BALANS

Ref.

1 Materiële vaste activa

Stand 1/1 € -                   € -                   

Aanschaffingen " 6.696           " -                   

Afschrijvingen " 696-              " -                   

Stand 31/12 € 6.000           € -                   

2 Vorderingen

Debiteuren:

Overige € 31.795         € 28.147         

Voorziening " -                   " -                   

€ 31.795         € 28.147         

Overlopende activa

Nog te factureren € €

Waarborgsom huur " 2.138           " 2.138           

Vooruitbetaalde huur " -                   " 769              

Vooruitbetaalde kosten " 859              " 171              

Overige " -                   " -                   

€ 2.997           € 3.078           

Totaal-generaal vorderingen € 34.792         € 31.225         

2 Liquide middelen

Rabobank € 6.552           € 65.410         

Rabobank spaarrekening " 234.595       " 171.585       

Kas " -                   " -                   

€ 241.147       € 236.995       

3 Stichtingsvermogen

Vermogen aanvang boekjaar € 5.567           € 5.567           

4 Algemene reserve

Continuïteitsreserve € 90.000         € 90.000         

4 Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari € 90.000         € 61.553         

bij: toevoeging t.l.v. egalisatiereserves " -                   " -                   

bij: toevoeging via resultaatverdeling " -                   " 28.447         

Stand per 31 december € 90.000         € 90.000         

De benodigde continuiteitsreserve is € 90.000. Deze wordt aangehouden ter dekking van risico´s

op korte termijn alsmede het in stand houden van de organisatie op (middel) lange termijn.

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-4 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS

Ref.

5 Overige reserves

Stand per 1 januari € 39.323         € -                   

bij: toevoeging via resultaatverdeling " 33.677         " 39.323         

Stand per 31 december € 73.000         € 39.323         

6 Kortlopende schulden

Crediteuren € 15.168         € 1.527           

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen lesgelden € 9.661           € 6.391           

Vooruitgefactureerde gelden " 16.920         " 5.211           

Vooruitontvangen subsidie AFK Cultuurcoach " -                   " 31.480         

Vooruitontvangen subsidies Gemeente Amsterdam " 24.665         " 62.650         

Nog te betalen kosten " 18.057         " 4.452           

Vakantiegeld " 3.828           " 3.881           

Nog te betalen zaalhuur " 1.395           " 2.771           

Te betalen accountants en administratiekosten " 9.200           " 7.200           

Nog te betalen salaris en declaraties " 4.730           " 649              

€ 88.456         € 124.685       

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontract Bijlmer Parktheater en Heesterveld

Looptijd Bijlmer Parktheater tot 1 januari 2023, de totale huur bedraagt per jaar +/- € 60.000

Dit is inclusief huur theaterzaal en inkoop diensten derden.

Looptijd Heesterveld: heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Verplichting voor 3 maanden is +/- € 2.349

31.12.2021 31.12.2020
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

II-5 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN & LASTEN

Ref.

1 Publieksinkomsten

Lesgelden € 35.000           € 19.857         € 29.548         

Recettes " 5.000             " 2.304           " 3.000           

€ 40.000           € 22.161         € 32.548         

2 Overige inkomsten

Samenwerkingsprojecten € 87.500           € 161.329       € 150.507       

Workshops " 2.500             " 34.038         " 21.468         

Fondsen en donaties " 15.000           " 3.000           " 7.500           

Overige " 5.000             " 16.431         " 15.651         

€ 110.000         € 214.798       € 195.126       

3 Bijdrage AFK Kunstenplan en overige 

Bijdrage AFK Kunstenplan (structureel) € 220.000         € 172.898       € 169.748       

Bijdrage AFK Cultuurcoach € -                     € 98.980         € 18.520         

€ 220.000         € 271.878       € 188.268       

4 Subsidie gemeente Amsterdam

Huurbijdrage BPT/ Gemeente Amsterdam " 60.000           " 48.907         " 60.863         

Gemeente Amsterdam, kunst & cultuur " 15.000           " 15.000         " 15.000         

Gemeente Amsterdam, sociale basis " 20.000           " 20.000         " 20.000         

Gemeente Amsterdam, project subsidie " -                     " 9.140           " 15.525         

€ 95.000           € 93.047         € 111.388       

5 Beheerslasten personeel

Brutoloon € 75.000           € 80.041         € 78.674         

Sociale lasten " 10.000           " 13.135         " 13.243         

Pensioenpremies " 8.000             " 8.718           " 7.732           

Verzuimverzekering " 3.000             " 2.234           " 3.802           

Reiskosten " 1.000             " 151              " 615              

Salarisadministratie " 500                " 564              " 591              

Inhuur personeel " 40.000           " 60.158         " 50.994         

Overige " 2.500             " 2.440           " 2.595           

€ 140.000         € 167.441       € 158.246       

6 Beheerslasten materieel

Huur kantoor € 13.500           € 13.181         € 13.038         

Telefoon, porti en internet " 3.500             " 3.677           " 2.376           

Verzekeringen " 1.000             " 952              " 632              

Kantoorbenodigheden " 2.000             " 153              " 942              

Automatiseringskosten " 5.000             " 6.684           " 2.970           

Accountantskosten " 4.500             " 4.961           " 4.961           

Relatiegeschenken " 1.000             " 2.467           " 457              

Vergader en bestuurskosten " 1.500             " 153              " 731              

Afschrijvingskosten inventaris " " 696              " -                   

Overige " 3.000             " 30                " 1.884           

€ 35.000           € 32.954         € 27.991         

Begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

Ref.

7 Activiteitenlasten personeel

Docentenkosten regulier € 115.500         € 53.249         € 69.319         

Docentenkosten  ROC " 40.000           " 39.374         " 61.145         

Docentenkosten Brede School " 10.000           " 2.910           " 7.660           

Docentenkosten cultuurcoach " " 84.685         " 18.518         

Peer docentkosten " " 32.430         "

Vrijwilligers en stagiaires " 3.000             " 2.885           " 1.035           

Docentkosten workshops en overige projecten " 30.000           " 47.922         " 22.304         

€ 198.500         € 263.455       € 179.981       

8 Activiteitenlasten materieel

Huur BPT studio's " 20.000           " 21.901         " 23.148         

Huur BPT Theater " 20.000           " 14.098         " 15.371         

Huur overige en bijkomende kosten " 17.500           " 18.975         " 14.129         

Diensten BPT " 17.000           " -                   " 8.957           

Publiciteit " 4.000             " 32.632         " 13.266         

Film en fotoregistratie " 3.000             " 7.377           " 9.564           

Decor en kostuums " 5.000             " -                   " -                   

Overige " 5.000             " 8.985           " 8.563           

€ 91.500           € 103.968       € 92.998         

Begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020
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Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te Amsterdam Zuidoost

III OVERIGE TOELICHTINGEN

Met in achtneming van de statuten en de voorschriften van de subsidieverstrekkers is het

voorstel aan het bestuur, het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 ad € 33.677 als

volgt te verwerken:

toevoeging aan overige reserves 33.677€       

toevoeging aan de continuïteitsreserve

Totaal exploitatieresultaat 2021 33.677€       

2. Accountantscontrole

Wettelijk gezien is de stichting niet controleplichtig, echter ten behoeve van de subsidieverstrekker

heeft er een controle plaatsgevonden.

De controleverklaring is op de volgende bladzijde opgenomen.

Irene Lips, Directeur 

Ryan Ramdien, Alg. bestuurslid   Soudi Rudge, Alg. bestuurslid

Esche Reijnders, Secretaris   Bianca Montsanto, Alg. bestuurslid

Micha Hamel,Voorzitter     Sjoerd Läubli, Penningmeester

                                                                Bestuur d.d. 
 

Voor accoord 

. Dit voorstel is vooruitlopend op het bestuursbesluit als zodanig in de jaarrekening 2021 verwerkt
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

Aan: het bestuur van Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost 

 

A. Verklaring over de jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost te 

Amsterdam gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jeugdtheaterschool 

Zuidoost op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met 

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021 

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

 verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis van ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Subsidies 

AFK Kunstenplanperiode 2021-2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 

de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost 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 opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze verklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

-  het bestuursverslag; 

- overige toelichtingen. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 

toelichtingen. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor de zodanige 

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 

af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.  
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

 materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 

 risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

 controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

 fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

 groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

 geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

 verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

 met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

 omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

 spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

 verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 

 bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

 aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

 vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

 zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

 voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

 bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

 de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

 inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

 gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

 controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

 echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

 handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

 daarin opgenomen toelichtingen; en    

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

 transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Hoorn, 13 juni 2021 

 

REDER Finance 

 

 

 

J.G. van Hurck AA 
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3. De Jeugdtheaterschool in Cijfers. Bereik en Deelnemers 
 
 
De aantallen en percentages geven een indruk van de deelnemers en bereik tijdens het 
leertraject. 
 
Bereik 
     2017   2018    2019    2020    2021 
Bereik Overall    22.618   21.834  21.788  24.158  38.793 
Bereik Bijlmer Parktheater  12.753   10.231  11.869  6.619   8.712 
Bereik overig wijk/stad en online 9.865   11.603    9.919   17.539  30.081 

 
 
   
   
  
   
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelname kinderen en jongeren 
     2017 2018 2019 2020 2021 
Totaal aantal kinderen/jongeren 3.127 2.625 2.274 2.742 3.723 
Bijlmer Parktheater   1.405 1.193 1.232    774 1.060 
Andere locaties    1.722 1.432 1.042 1.968 2.663  
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Leeftijden lesgroepen 
   2017 2018 2019 2020 2021 
2-4 jaar   1% 1% 1% 1% 2% 
4-12 jaar  67% 44% 53% 57% 77% 
12+   31% 55% 46% 42% 21% 
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4.Prestaeverantwoording
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Spreiding in de stad
Internaonaal
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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2021 van 

Stichting Jeugdtheaterschool Zuid Oost 

 

Aan: het bestuur van Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost 

 

Opdracht 

Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de 

Prestatieverantwoording 2021 volgens het model van het Amsterdams Fonds voor de 

Kunst (AFK) zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 23 mei 2022. De 

prestatieverantwoording is als bijlage bij deze rapportage toegevoegd. 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 u eigen conclusie trekt. Wij 

wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een 

controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere 

onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn 

gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van 

overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”. 

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke 

werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting 

Jeugdtheaterschool Zuidoost zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke 

bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn door het AFK 

benoemd in het Controleprotocol van de Meerjarige Subsidies AFK Kunstenplanperiode 

2021-2024. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van 

de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op in 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 van AFK 

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: 

- Vaststellen dat de in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens 

overeenstemmen met de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen 

van de administratie; 

- Vaststellen in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dit in de 
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verantwoording daarbij is vermeld inclusief de wijze van totstandkoming van de 

schatting (methodologie); 

- Vaststellen in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dat de schattingen zijn 

bepaald overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording; 

- Vaststellen dat prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens 

zoals opgenomen in de jaarrekening. 

 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 

- Wij hebben door middel van deelwaarnemingen vastgesteld, dat het aantal 

producerende activiteiten, eigen producties en coproducties en reprises, 

overeenstemt  met de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van 

betreffende administratie. Het aantal bezoekers aan uitvoeringen in Amsterdam is 

voor de maanden april, juni en juli aangesloten met de ontvangen borderellen van  

dit theater. De verschuldigde bedragen hiervoor stemmen overeen met de 

betreffende grootboekrekening in de financiële administratie. 

Bij talentontwikkeling hebben wij een groot aantal cursisten aangesloten met de 

betreffende presentielijsten. 

Het aantal lessen en deelnemers aan cultuureducatie sluit aan met de betreffende 

cursusadministratie; 

- Er zijn geen prestatiegegevens geschat; 

- Wij hebben vastgesteld dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de 

financiële gegevens zoals opgenomen in de jaarrekening. 

 

Beperking in verspreidingskring en het gebruik 

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost en 

het Amsterdams Fonds voor de Kunst 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. 

 

 

Hoorn, 13 juni 2022 

 

REDER Finance 

 

 

J.G. van Hurck AA 
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Met veel dank aan: 
 

 de partners in het Bijlmer Parktheater   

                                Untold, We are on the Move, Going Social en Jonge Reporters 

  
 
 

Coalitie jeugdtheaterscholen: AJTS, DAT! en TIJ  
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    DGAI Musicschool  
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