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BESTUURSVERSLAG TAFEL VAN VIJF 2021 
 
 
INLEIDING 
 

Met een positief advies en meerjarige ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten op zak, ging 

Stichting Tafel van Vijf (Tv5) het nieuwe Kunstenplan in. In 2021 werkten we onze toekomstplannen 

voor de komende vier jaar verder uit.  

2021 was een veelbewogen jaar. Artistiek leider Herman van Baar moest door langdurige ziekte een 

stap terug doen, zakelijk leider Michiel Schreuders nam ad interim zijn rol over. Doorlopende 

coronamaatregelen en verschillende lockdowns zorgden voor veel stress en onzekerheid bij het 

productionele team. Een aantal voorstellingen moest worden geannuleerd, voor vrije voorstellingen 

was het hard werken om publiek te vinden. Maar gelukkig hebben we niettemin veel 

schoolvoorstellingen kunnen spelen. Perry Gits werkte zijn proeve uit 2020 verder uit tot de 

voorstelling Perry en won daarmee de Culturele Prijs Noord-Holland 2021, van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. We koppelden een reizende expositie aan deze productie en daarmee ging de 

langgekoesterde wens in vervulling om met het Rijksmuseum op tournee te gaan.  

Daarnaast werden stappen gezet in de concept- en tekstontwikkeling van Willem III: een moordfeest, 

de productie die vanaf 2022 zal spelen in nationaal museum  Paleis Het Loo. Met deze productie 

hanteren we een nieuwe werkwijze waarin de ontwikkeling van tekst en muziek gelijk oploopt en 

waarbij we zorgen voor nog betere aansluiting van de voorstellingsthematiek op ons cultureel diverse 

jongerenpubliek. 

 
 
1. MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE 
 

Publiek & Programma  

Tv5 richt zich op jongeren en maakt hedendaags muziektheater over actuele thema’s. De voorstelling 

Perry gaat over zelfexpressie. Met Perry geeft Tv5 een podium aan een jonge zwarte maker om zijn 

perspectief op de noodzaak van vrije zelfexpressie te laten zien, in een voorstelling voor jongeren en 

volwassenen. Onze doelgroep wordt getrakteerd op integraal muziektheater met de hoofdrol voor 

beweging en muziek. Voor jongeren maken we met onze voorstelling Willem III: een moordfeest de 

thema’s identiteit, ambitie en onzekerheid zichtbaar en bespreekbaar. 

 

Partners 

We spelen onze voorstellingen in samenwerking met (kunst)historische musea, waar onze woorden 

en muziek tastbaar worden door hun historische objecten en verhalen. Voorstelling en 

museumbezoek vinden op één dag plaats, dan werkt de combinatie van theater en museum optimaal. 

De samenwerking met de musea heeft zich ontwikkeld. De rondleiding focust op een beperkte 

relevante en scherpe selectie van objecten/kunstwerken, waardoor er veel ruimte is voor interactie en 

gesprek. De leefwereld van jongeren is het vertrekpunt van de rondleiding. Vanuit hun leefwereld 

bespreken museumdocenten thema’s die de museale objecten in zich dragen en die leven onder 

jongeren en aansluiten bij het thema van de voorstelling. 

 

Met het Rijksmuseum werken we al sinds 2013 samen, voor Perry zetten we dit voort. Met Perry 

reisde – zowel met de school- als de vrije voorstellingen - een pop-up tentoonstelling van het 

Rijksmuseum mee: ‘Wie ben jij?’ Daarnaast hoorde een warming-up en een nagesprek bij de 

schoolvoorstellingen. De thematiek van de pop-up fototentoonstelling sloot naadloos aan op de 

voorstelling. Deze fototentoonstelling is het resultaat van de wedstrijd Document Nederland Junior van 

het Rijksmuseum voor jongeren van het VO en het MO, die te zien was in de Teekenschool. ‘Wie ben 
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jij?’ werd samen met de leerlingen gemaakt door Dustin Thierry en Angela Tellier. In ‘Wie ben jij?’ 
gaven jongeren in intieme en eerlijke fotoseries een inkijkje in hun persoonlijke levensverhaal en lieten 

ze zien met welk deel van hun identiteit ze worstelen: hun uiterlijk, hun seksuele geaardheid enz. 

 

De Amsterdamse schoolklassen die de voorstelling in De Krakeling bezochten, kregen een rondleiding 

van museumdocenten van het Rijksmuseum in de pop-up tentoonstelling. Samen met een 

museumdocent onderzochten de jongeren kunstwerken en gingen in gesprek over thema’s als 

seksuele identiteit en emancipatie. Voor deze samenwerking had De Krakeling een P2-subsidie 

aangevraagd en toegekend gekregen. 

 

Voor Willem III ontwikkelen we in samenwerking met Paleis Het Loo een totaalprogramma met 

rondleiding, voorstelling en nagesprek. Ook met Paleis Het Loo werken we al langer samen. Onze 

eerdere productie King Bi speelde er, omlijst met een digitale rondleiding op het terrein van Paleis Het 

Loo. 

Voor de research van de voorstelling vindt inhoudelijke uitwisseling plaats. In verschillende 

gesprekken voorzagen experts van Paleis Het Loo het artistieke team van Tafel van Vijf van 

historische input. Daarnaast is er afstemming over de inhoud van de rondleiding en de voorstelling. 

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat leerlingen met de juiste voorkennis de voorstelling in stappen, om 

de zeggingskracht van de voorstelling en rondleiding zo groot mogelijk te laten zijn.  

 

2. ACTIVITEITENVERSLAG 
 

2.1 PERRY 

 

In het najaar van 2021 bracht Tv5 de voorstelling Perry, een krachtige en kwetsbare dans- en 

muziekvoorstelling over persoonlijke vrijheid en manieren om daaraan uitdrukking te geven. De 

voorstelling kwam mede voort uit de maatschappelijke bewogenheid rond Black Lives Matter en bood 

een podium aan de jonge en veelbelovende maker Perry Gits om een voorstelling te maken vanuit zíjn 

perspectief. De voorstelling Perry ging in première op 30 september 2021 en speelde in totaal 24 keer: 

acht vrije voorstellingen voor 207 bezoekers en 16 schoolvoorstellingen voor 1426 leerlingen en 

begeleiders, totaal 1633. Door corona beperkingen moesten vijf vrije en vier schoolvoorstellingen 

worden geannuleerd. 

 

Voorgeschiedenis 

Najaar 2020 stond een reprisetour van de Zwaan-genomineerde Tv5-voorstelling Black Memories 

gepland. Deze coproductie van AYA, BackBone en Tv5 was een voorstelling voor jongeren over de rol 

van hedendaags racisme in onze Nederlandse samenleving over onze pijnlijke geschiedenis van de 

slavernij. Dit thema werd in de zomer 2020 actueler dan ooit toen de Black Lives Matter- protesten 

oplaaiden. Hoewel Tv5 met Black Memories dacht bij te dragen aan de maatschappelijke discussies 

over racisme, werden we door de performers geconfronteerd met onze blinde vlekken. Ze gaven te 

kennen zich onvoldoende te herkennen in de voorstelling. Voor hen was het eerder een voorstelling 

óver in plaats ván mensen met een huidskleur. Perry Gits ging hierin voorop. Dit leidde uiteindelijk tot 

het annuleren van de reprisetournee.  

 

Omdat Tv5 juist wil staan voor verbinding, wilden wij deze crisis niet voorbij laten gaan. Het was hét 

moment deze discussies juist nú een plek te geven in theater. In dezelfde periode kreeg Tv5 te maken 

met de eerste uitval door ziekte van artistiek leider Herman van Baar. Michiel Schreuders nam als 

zakelijk leider zo goed mogelijk de honneurs waar en slaagde erin het vertrouwen te behouden van de 

crew. Zowel artistiek inhoudelijk als zakelijk wist hij ruimte te creëren voor een aangepaste productie. 

Hij greep de kans om jonge kunstenaars die dicht op de huid van de actualiteit zitten een grotere stem 
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te geven. Hij vroeg Perry Gits om een geheel nieuwe eigen voorstelling te maken, vanuit diens eigen 

perspectief, samen met de vier musici van Black Memories. 

Tijdens de daaropvolgende voorzichtige en oriënterende gesprekken in het najaar van 2020, gaf Perry 

aan het thema racisme te willen overstijgen met een veel persoonlijker en tegelijk universeler verhaal. 

Geen verhaal over verschillen in achtergrond, geaardheid en huidskleur, maar een verhaal over 

verbinding en mens zijn. Over anders zijn maar toch hetzelfde en over gedeelde kwetsbaarheden en 

onzekerheden. Verhalen die ervoor zorgen dat leerlingen met een andere bril naar zichzelf en 

anderen kijken, zich in elkaar herkennen, zich met elkaar verbonden kunnen voelen. Michiel 

Schreuders zag de potentie en gaf hem de ruimte dat verhaal bij Tv5 te vertellen. Hij bleef als artistiek 

leider nauw sturend en coachend betrokken bij de verdere ontwikkeling. 

 

Proeve 

Door corona vervielen de eerste geplande 

voorstellingen en ontstond een ruimere 

productieperiode. Die werd gebruikt om te 

werken aan tussentijdse proeves, te spelen 

met publiek als de coronamaatregelen dat 

toe zouden staan. Ze vonden plaats in 

december 2020. Deze werkwijze was 

vruchtbaar en inspirerend; in een vroeg 

stadium konden we zien hoe de voorstelling 

bij jongeren viel. Verrassend was het gemak 

en de vanzelfsprekendheid waarmee ze 

openstonden voor deze voorstelling. Deze 

meer non-verbale muziek- en 

dansvoorstelling zonder dwingende 

verhaallijn, bleek ze makkelijk en heel direct 

aan te spreken via herkenbare gevoelens uit 

hun eigen leefwereld. Hun bijzondere 

reacties gaven een boost aan de ambitie en 

progressie bij de cast. Met nog meer 

vertrouwen werd de voorstelling ontwikkeld 

om in het najaar van 2021 op tournee te 

gaan. De proeves maakte ook duidelijk hoe 

goed de voorstelling samenging met de 

fototentoonstelling ‘Wie ben jij?’ van het 

Rijksmuseum. 

 

Inhoud 

Danser en jonge maker Perry Gits laat zien wat hoe hij uitdrukking geeft aan zichzelf en wat hij 

daarvoor nodig heeft; de vrijheid om een geheel eigen danstaal te ontwikkelen, wars van conventies 

en verwachtingen omdat hij onder meer zwart en gay is. Een eigen manier van uitdrukking geven aan 

zichzelf die bovendien anderen aanmoedigt een eigen weg te zoeken. 

De voorstelling is het product van Perry’s persoonlijke en doorlopende reis naar een zelfverkozen 

identiteit. Met zelfexpressie als rode draad danst hij door de tijd, dimensies, rituelen en tradities, en 

keert zijn binnenste naar buiten. Krachtig en kwetsbaar tegelijk en in alle eerlijkheid en openheid. Wat 

zien de jongeren/toeschouwers als ze kijken naar deze man? Wat denken, voelen, herkennen ze? 

Waarin is hij anders maar toch ook gelijk? Hoe zou het zijn als verschillen tussen mensen – gender, 

zwart-wit, afkomst, opleiding et cetera – niet zo’n grote rol zouden spelen? Hoe vrij zouden zij zich dan 

voelen om zichzelf te zijn? 
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Perry kreeg voor zijn voorstelling de Culturele Prijs 

Noord-Holland 2021. Deze jaarlijkse prijs wordt 

uitgereikt door Prins Bernhard Cultuur Fonds aan een 

persoon, groep of instelling die zich bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, 

amateurkunst of natuurbehoud. Naar het oordeel van 

het fonds heeft Perry Gits zich in de moeilijke 

coronaperiode zichtbaar onderscheiden en een 

krachtige voorstelling gemaakt in samenwerking met 

Tv5. Hij mag het geldbedrag van 15.000 euro, naar 

eigen inzicht besteden aan zijn creatieve werk. 

 

Crew 

Perry Gits studeerde in 2016 af aan de Amsterdamse 

Hogeschool voor de kunsten, richting Jazz-Musical. Hij 

danste onder meer voor SidiLarbi, Amsterdams 

danscollectief ISH en Giulio Dana. Als tiener deed hij de 

vooropleiding Lucia Marthas in Amsterdam en danste 

onder meer bij Ruth Jacott, Kinderen voor Kinderen, het 

Junior Song Festival en de theatervoorstelling ‘Legends 

of the underground’ in London. De afgelopen jaren 

danste hij onder andere bij Fraslab van Frascati 

Amsterdam (2020), Bokoe van Podium Mozaïek (2020), 

Black Memories van AYA, BackBone en Tafel van Vijf 

(2019). Daarnaast leidde hij panelgesprekken over de 

ballroom/vogue scene en over seks en veiligheid binnen 

de LHNTI-gemeenschap, in het kader van de 

Amsterdam Pride in samenwerking met het Amsterdam 

Museum (2020), en organiseerde hij een Black Pride 

Ball samen met Zelda Fitzgerald Ninja, - online en 

offline (2020). 

 

Onder leiding van artistiek leider Michiel Schreuders 

werd het passende team voor deze productie 

samengesteld. Dionne Verwey werd benaderd voor de 

eindregie en Peggy Olislagers voor de choreografie. Als 

lichtontwerper en productiecoach werd Uri Rapaport 

aangetrokken. Hij begeleidde Tim Wes bij het 

decorontwerp en -bouw en was de sparring-partner van 

productleider Nicole Geertruida. Zij kon zich daardoor 

richten op de dansdramaturgie, daarin gecoached door 

Corien Baart en met advies van Cherish Menzo. 

Inmiddels is zij repetitor en dansdramaturg bij Alida 

Dors / Theater Rotterdam. Het geluid werd gedaan door 

Arjan van Tricht. Lissa Brandon en Silvy ten 

Broekededen hadden het kostuumontwerp. Een 

belangrijke rol was ook weggelegd voor JeritzaToney 

als gespreksleider en begeleider van de warming-up en 

het nagesprek. 

Perry Gits kijkt terug 

Ik ben blij met de ontwikkeling 

die ik heb gemaakt tijdens het 

maken en spelen met Tafel van 

Vijf! (…) Ik kon (…) mezelf 
uiten zonder te verantwoorden 

wie ik als mens of maker ben. 

Hierdoor kon ik zonder 

beperkingen mijn artistieke 

vaardigheden ontwikkelen! 

Het proces begon met een 

onderzoek waarin ik mijn 

bewegingstaal en kwaliteit kon 

ontleden en hoe ik het kon 

vertalen op toneel! (…). De try-

outs waren fijn om dan mijn 

signatuur te testen met publiek 

en hun feedback weer mee te 

nemen naar de jaar daarop. 

In het tweede jaar heb ik de 

nadruk gelegd op hoe live 

muziek de dans kon versterken 

en hoe het communiceert naar 

mijn lichaam en dan naar het 

publiek. (…) Ik heb geleerd dat 
je niet één discipline/genre 

hoeft uit te kiezen maar dat je 

moet onderzoeken wanneer je 

die andere discipline/genre 

inzet. (…) In het tweede jaar 

was het ook fijn om te werken 

aan jezelf positioneren als 

maker en de connecties die je 

maakt buiten je werkplek. Het 

netwerken ging van musea, 

educatie, festivals en fondsen 

werving! Je leert hoe je moet 

ondernemen en jezelf te 

plaatsen als maker! Het was 

leerzaam om jezelf te 

onderscheiden als maker door 

niet alleen in contact te blijven 

met de traditionele 

theaterwereld. (…) Er was geen 
druk om het perfecte plaatje te 

laten zien en er werd geluisterd 

naar de tijd die ik nodig had om 

te leren, experimenteren en op 

mijn tempo te werken. 
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Perry Gits maakte de voorstelling samen met vier topmuzikanten: Floris van de Vlugt – tevens 

muzikant bij songfestivalzanger Jeangu Macrooy, Rory Ronde – tevens werkzaam bij New Cool 

Collective, Jasper Goedman en Yariv Vroom. Deze muzikanten en componisten vulden elkaar perfect 

aan. Ze leerden elkaar kennen tijdens de repetities van de eerdere Tv5-dansvoorstelling Black 

Memories. 

 

Dans 

Perry drukt zich uit in contemporary dans; moderne dans die breekt met academische stijlen. Perry 

gebruikt een bewegingsidioom dat sexsiren heet, afkomstig van de Ballroom-scene in New York, een 

subcategorie binnen de Vogue. In sexsiren gaat het er om hoe zelfverzekerd je bent in het laten zien 

van onder meer je sensualiteit. Bij het maken van de voorstelling liet Perry Gits zich inspireren door 

verschillende bewegingstalen, die hij combineerde met eigenzinnigheid, zijn eigen Ghanese roots, 

verschillende disciplines en zijn levenservaring. In de voorstelling ontleedt hij onder meer specifiek het 

twerken, heupbewegingen die vaak alleen worden geassocieerd met onderdanigheid van de vrouw en 

met de vrouw als lustobject. Terwijl in Angola, waar het twerken vandaan komt, de beweging dient als 

een manier voor moeders om meisjes iets te leren over seksuele volwassenwording en de rol van 

seksualiteit in relaties. Nadrukkelijk niet onderdanig en zonder connotatie van de vrouw als lustobject, 

dat zijn betekenissen die het Westen er aan heeft gegeven. In de voorstelling toont Perry dat je 

twerken los van die associatie kunt gebruiken, ook als man, als loutere bewegingsvorm. Iets dat in het 

Westen over het algemeen niet wordt begrepen, noch gewaardeerd. In de voorstelling zijn vijf vormen 

van twerken verwerkt, een substantiële uitbreiding op de gangbare bewegingstaal op het podium. 

Tegelijk is het een maatschappelijk statement. Perry wil laten zien dat twerken geen bewegingstaal is 

louter voor vrouwen, omdat dat nu eenmaal zo is aangeleerd. Hij toont tegelijk dat een bewegingstaal 

die niet uit de westerse cultuur komt, wel in de westerse theaterwereld kan bestaan. De twerk verdient 

een plek buiten de geijkte wereld van videoclips en feestjes. Perry reikt hiermee over de grenzen van 

gender en cultuur. 
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Voor het beoordelen van de bewegingskwaliteiten van Perry waren niet alleen dansexperts betrokken 

met een technische blik, maar nadrukkelijk ook mensen die kijken naar zijn motivatie voor de keuze 

van bepaalde bewegingen: Cherish Menzo, Nicole Geertruida en Christian Yav. 

 

 

Muziek 

De bandleden zijn virtuoze alleskunners en putten uit verschillende stijlen als Hiphop, Soul, Latin, Pop, 

Jazz, Rock, Tap, Ambient en Techno. Hun samenwerking was zeer constructief, samen bewaakten ze 

uitstekend de eenheid in de totale sound, ondanks de verschillende stijlen.  

Muziek was in deze voorstelling geen dienstbare onderlegger voor de dans, maar ging er een 

duidelijke dialoog mee aan. Sterker nog, in die dialoog werd de muziek gecomponeerd. Terwijl Perry 

danst, improviseert de band en andersom, wat uiteindelijk leidde tot de composities en choreografieën 

van de voorstelling. De bandleden verdiepten zich in Perry’s, maar ook hun eigen lichaamstaal, en 

kregen gaandeweg een eigen fysieke rol. Perry op zijn beurt verdiepte zich in de in en outs van 

componeren en improviseren, in muziekstijlen en hun dramatische uitwerking. Een unieke, krachtige 

symbiotische samenwerking om te komen tot een voorstelling waarbij de twee kunstvormen zoveel 

mogelijk in elkaar opgaan en daarmee aan zeggingskracht winnen. Over wanneer de muziek op de 

voorgrond treedt en wanneer juist de dans, werd zorgvuldig nagedacht; elke keuze had een reden en 

een functie. 

 

Eindregie 

De eindregie was in handen van Dionne Verwey, theatermaker, performer en acteur bij o.a. Orkater 

en het collectief Sir Duke. Zij is vanuit haar mime achtergrond de vertaler en bewaker van Perry’s 

artistieke zoektocht. Daarin was zij ook een onmisbare schakel tussen Perry en de band, omdat we 

zochten naar een sterke verhalende kracht van zowel dans/performance en live muziek. Dionne heeft 

door haar ervaring zowel in de mime als met live muziek bij Orkater de kwaliteiten in huis om een 

goede balans te vinden tussen dans/performance en live muziek. Het bewaken en veilig houden van 

het artistieke proces was hierin ook belangrijk, omdat het in de eerste plaats Perry is die zijn eigen 

verhaal vertaalde op het podium, zonder tussenkomst van een schrijver of regisseur. Dat bleek 

Dionne op het lijf geschreven. 

 

Toneelbeeld, decor en kostuums  

Voor het decor en de kostuums hebben we samengewerkt met Tim Wes en Lissa Brandon. Beiden 

behoren tot het netwerk van Yariv Vroom. Beiden hebben hun sporen verdiend in muziek, mode en 

reclame voor merken als Nike, GEO en ABSOLUT. Zij willen graag de stap zetten naar theater, voor 

Tv5 was dit een kans om te werken met een meer multidisciplinair team. Die samenwerking was 

vruchtbaar en resulteerde in een futuristisch, minimalistisch en mysterieus decor, kostuum en 

accessoires. Het kostuum is belangrijk in Perry’s expressie. Ook met kleding tast hij de taboes en 

vooroordelen af; via zijn kostuums kan hij tonen hoe genderspecifiek kleding soms is. Daarnaast 

versterkt het kostuum de dansbewegingen, met een belangrijke rol voor handschoenen die subtiele 

handbewegingen kunnen benadrukken. Kostuumontwerp en uitvoering van Lissa Brandon en Sylvie 

ten Broeke was als samenwerking zo succesvol dat zij erna werden gevraagd alle kostuums van 

Eurovisie Songfestival-kandidaat Jeangu Macrooy in 2021 te ontwerpen en uit te voeren. 
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Ambassadeurs  

Tv5 wil er niet alleen vóór leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn, maar ook mét hen werken aan 

nieuwe voorstellingen. Daarom betrekken we bij elke voorstelling een aantal jongerenambassadeurs; 

scholieren die op verschillende momenten in het maakproces worden betrokken. We nodigen ze uit 

voor try-outs en kijkjes achter de schermen en bespreken met hen hoe de voorstelling en de thema’s 

bij hen leven. Hun feedback wordt verwerkt in het maakproces van de voorstelling. 

 

Het ambassadeursprogramma bevatte vier bijeenkomsten 

1. Donderdag 9 september - Rijksmuseum (De Teekenschool): In gesprek met de makers van de 

voorstelling. Ter introductie een rondleiding in museum en korte foto- en videopresentatie van 

Tafel van Vijf.  

We bespreken hoe de voorstellingsthema’s en onderwerpen bij hen leven, hoe zij er tegen aan 

kijken, welke thema’s hen bezig houden en hoe ideeën van de maker op de ambassadeurs over 

komen.  

2. Donderdag 16 september -CollabIndustry: een deel van de repetitie bijwonen, na afloop reacties 

bespreken.  

3. Woensdag 29 september - Theater De Krakeling: Try-out en rondleiding pop-up 

fototentoonstelling Rijksmuseum, gekoppeld een Q&A over het materiaal. 

4. Donderdag 30 september Theater De Krakeling: na afloop voorstelling  

Eindresultaat bijwonen op de premièrevoorstelling + tentoonstelling en na afloop een drankje en in 

gesprek met de makers en medewerkers museum. 

 

De eerste ervaringen hiermee zijn opgedaan tijdens de proeve van Perry. Een aantal leerlingen van 

het Zuiderlicht College in Amsterdam bezocht de tentoonstelling ‘Wie ben jij?’ en samen met hun klas 

zagen ze de proeve. Dit leverde ons veel waardevolle informatie op over waardoor ze wel en niet 

werden geraakt, over wat werkt en niet werkt op het podium en over wat er speelt in het leven van 

jongeren anno nu. De dans en muziek bleken de leerlingen, hoewel abstract, mee te nemen naar hun 

innerlijke belevingswerelden en hun persoonlijke leven. Hun eigen gevoelens en associaties werden 
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wakker geroepen en dat is precies de intentie die we met Perry hadden. Dit hoorde je ook terug in de 

nagesprekken, waarbij leerlingen - soms zeer aangedaan – vertelden over hoe ze zichzelf voelen. De 

voorstelling bleek een prima opening om in gesprek te gaan over de vraag ‘Kun jij jezelf zijn en laten 

zien’? 

 

Educatie 

Bij de voorstelling Perry werd educatief materiaal aangeboden voor een voorbereidende les met uitleg 

en video’s. Elke voorstelling werd vooraf gegaan door een zogeheten energizer, een warming-up door 

Jeritza Toney. Deze educatieve vorm als onderdeel van de voorstelling werkt aanstekelijk voor de 

doelgroep jongeren. De opwarmer biedt context voor wat men erna gaat zien en verlaagt de drempel 

om actief mee te leven en te reageren. Ook een bezoek aan de meereizende tentoonstelling van het 

Rijksmuseum ‘Wie ben ik’ was vast onderdeel van het programma. Deze tentoonstelling biedt een 

veelzijdige representatie van verschillende vormen van de vrijheid van zelfexpressie en biedt reflectie 

bij de gedachten over de vraag naar de eigen vrijheid, tolerantie en acceptatie. De voorstelling werd 

afgesloten met een nagesprek, met ruimte voor reacties op dans en muziek en op de betekenis. 

 
2.2 ONTWIKKELING WILLEM III 

 

In 2022 speelt Tv5 de locatievoorstelling Willem III: een muziektheatervoorstelling van ca. zestig 

minuten, in coproductie met Paleis Het Loo in de kapel van het paleis. Koning-stadhouder Willem III 

was de eerste bewoner. Met deze compacte voorstelling (60 personen per voorstelling) beogen we in 

2022 en 2023 totaal 4200 bezoekers (leerlingen vanaf 14 jaar) in 70 voorstellingen te ontvangen. Een 

interactieve rondleiding, de voorstelling en een nagesprek met de acteurs vormen een 

totaalprogramma.  

 

Artistiek team  

We startten in 2021 met de ontwikkeling van deze voorstelling. In maart en april voerden we 

gesprekken met verschillende schrijvers en regisseurs. Uiteindelijk kozen we voor Rashid Novaire en 

Belle van Heerikhuizen. Daarnaast componeren Michiel Schreuders en Daniel van Huffelen de 

muziek. Hilde van Beek doet de dramaturgie. Dieweke van Reij ontwerpt de kostuums.  

 

Rashid Novaire (1979) is een veelzijdige schrijver (korte verhalen, poëzie, toneel, romans, essays, 

columns) die debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Reigers in Cairo. Hierna schreef hij 

verschillende romans en een aantal toneelteksten. Novaire doet altijd grondig research en duikt in 

allerlei onderwerpen uit de wereldgeschiedenis. Zijn werk kenmerkt zich door een meervoudig 

perspectief op elementen uit de geschiedenis. Hij benut zijn afkomst en familiegeschiedenis, hij put uit 

zijn bi-culturele achtergrond en homoseksualiteit is een veelvuldig thema in zijn werk. Beide 

elementen wilde Michiel Schreuders terugzien in het script. Hij verwacht met een divers samen 

gesteld creatief team betere waarborgen om de diverse jongeren doelgroep aan te spreken. De 

toneeltekst van Willem III biedt Tv5 de kans zich ook daarin verder te ontwikkelen. 

 

Belle van Heerikhuizen (1992) is een jonge talentvolle regisseur (Toneelacademie Maastricht 2016), 

met liefde voor tekst en muziek. Met haar werken we samen, omdat zij donkere thema’s op een lichte, 

menselijke en invoelbare manier weet te benaderen. Haar spelregie is helder, met aandacht voor de 

verschillende emotionele lagen van personages. Uit eerder werk blijkt dat Belle goed weet wat er 

speelt onder jongeren. Bij de Toneelmakerij maakte ze de bejubelde voorstelling SweetSixteen, net 

als Willem III bedoeld voor het voortgezet onderwijs. De voorstelling speelde in klaslokalen, dicht op 

de leerlingen. Belle wist hier het beladen thema zelfmoord invoelbaar te maken en won met de 

voorstelling een Zilveren Krekel. Verder maakte zij verschillende muziektheatervoorstellingen bij 

Orkater, waaronder Ilias en Alles komt goed. 
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Conceptontwikkeling  

Het voorstellingsconcept maakte in 2021 verschillende ontwikkelingen door. Aanvankelijk lag de focus 

op het thema zelfacceptatie. Wat als je lelijk bent? Of dénkt dat je lelijk bent? Waarom zijn we zo 

streng voor onszelf en is accepteren hoe we eruitzien, hoe we zíjn, hoe we ons vóelen, zo moeilijk? 

De worsteling met je uiterlijk speelt bij veel jongeren en vaak weten ze dat niet van elkaar. Het is niets 

nieuws en we zagen het terug bij een belangrijk figuur uit de geschiedenis: koning-stadhouder Willem 

III. Een politiek strateeg uit de zeventiende eeuw, een uitstekende legeraanvoerder en ruiter. Maar 

van binnen onzeker over zijn uiterlijk, klein, gebocheld, astmatisch, twijfels over zijn seksuele 

geaardheiden, worstelend met de vraag of ooit iemand van hem zou kunnen houden. Zijn 

levensverhaal inspireerde Tv5 tot een deze voorstelling. 

We maken Willem mee op de avond na de moord op de gebroeders de Witt. Overmoed en ontlading 

van dit voor hem politieke en persoonlijke succes, wisselen in hoog tempo af met onzekere 

toekomstideeën en schaamte. Met de voorstelling wilden we jongeren het gevoel geven dat ze niet 

alleen zijn in hun twijfels en onzekerheden. 

 

In het script heeft Willem III een antagonist in de historische figuur van zijn bediende Jan van Dam – 

de Moor - een Afrikaan aan zijn hof. In het najaar kreeg de casting vorm met Adam Kissequelals Jan 

van Dam, Jasper van Hofwegenals Willem III en Reinier Demeijer als begeleidend muzikant. Al in de 

eerste gesprekken gaf Adam Kissequel aan moeite te hebben met het stereotype van zijn rol. Met een 

rolwissel van de beide acteurs ontstond de opmaat naar een meer interessante dramatische 

spanning. Daarmee veranderde ook het concept ten goede. Het stuk focust minder op uiterlijkheden 

en meer op innerlijke ontwikkeling: je eigen kracht vinden, ambitie volgen, talent waarmaken. Zo 

ontstond een complementair coming-of-age verhaal van beide personages. Het stuk gaat nu over hoe 

twee mannen zich zelf en tegelijkertijd hun onderlinge relatie ontwikkelen. Daarmee ontstond ook een 

grotere universele betekenis, dit innerlijke conflict kan elke jongere meemaken. 

 

De uitdaging voor Michiel Schreuders als artistiek leider was en is, om ruimte te bieden aan de 

persoonlijke inbreng van de verschillende betrokkenen. Het opzoeken van maatschappelijke 

schurende onderwerpen als racisme en homoseksualiteit, vraagt betrokkenheid van iedereen, waarin 

niet altijd vanzelf spreekt dat men elkaars persoonlijke intenties en gevoelens direct begrijpt. De 

onderlinge verschillen zijn vaak vruchtbaar en vinden een plaats in het artistieke concept. Het proces 

vraagt echter veel artistieke én menselijke stuurmanskunst tegelijkertijd. Dat is de taak en rol van 

artistiek leider Michiel Schreuders, zonder daarbij de historische invalshoek, de samenhang en de 

actuele urgentie en ook de betekenis voor de doelgroep uit het oog te verliezen. 

 

Muziek 

In de voorstelling vertegenwoordigt muziek de vrijheid, waarin zowel Willem III als Jan Dam 

verschillende kanten van zichzelf kunnen laten zien. Kanten die contrasteren met hun identiteit zoals 

de buitenwereld die ziet. De muziek en songteksten vertolken hun innerlijke stem en kunnen zo nodig 

contrasteren met wat ze naar buiten laten zien. De muzikanten en de muziek zijn daarmee een 

elementair onderdeel van de vertelling. De bezetting bestaat uit de twee acteurs en een muzikant die 

meerstemmig zingen. 

 

Fondsenwerving 

Vanaf maart heeft Tv5 met succes verschillende fondsaanvragen gedaan. Bijdragen zijn inmiddels 

toegezegd door Lira Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, en het Admiraal van Kinsbergen Fonds. Een 

aanvraag bij Stichting Zabawas is nog in behandeling. [Inmiddels in 2022 gehonoreerd.] 
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Educatie 

Voorafgaand aan de voorstelling krijgen de bezoekers een interactieve rondleiding, in nauwe 

afstemming met de experts van Paleis Het Loo. We zorgen dat bezoekers met de juiste voorkennis de 

voorstelling in gaan.  

In kleine groepen (max. 15) maken bezoekers/leerlingen kennis met het paleis. De rondleider gaat 

met leerlingen in gesprek over hun eigen ervaringen en verbindt die met passende objecten in de 

collectie. Willem is lange tijd buitenstaander in eigen land, koninklijk, maar geen koning. Hoe is dat 

voor leerlingen? Wie heeft de ervaring niet te kunnen aarden of herkent het gevoel ergens niet bij te 

horen? Met dit gesprek wordt de eigen beleving verbonden met historische figuren, actualiteit en 

geschiedenis, koning en burger, de verschillen zijn soms minder groot dan verwacht. Paleis Het Loo 

ontwikkelt het educatieve traject, samen bewaken we de inhoudelijke afstemming, ook tijdens het 

maak- en repetitieproces in 2022. 

Direct na de voorstelling gaan de acteurs in gesprek met hun publiek. Zij vragen leerlingen naar hun 

ervaring (wat zag je, wat dacht je?) en koppelen gebeurtenissen uit de voorstelling aan de 

belevingswereld van leerlingen.  

 

Partner Paleis Het Loo 

In 2017 zijn de eerste gesprekken gestart. Al snel ontstond de wens een voorstelling te creëren in het 

jaar van de officiële heropening na de grootscheepse restauratie en verbouwing in 2022. 

Als onderwerp suggereerde Tv5 koning-stadhouder Willem III, omdat hij in zijn persoonlijke en 

politieke facetten dramatisch interessant is. De relatie met Paleis het Loo is heel direct: Willem III gaf 

de opdracht tot de bouw van het paleis als zomerpaleis. In de research fase vond inhoudelijke 

uitwisseling plaats. In verschillende gesprekken voorzagen inhoudelijke experts van Paleis Het Loo 

het artistieke team van Tafel van Vijf van historische input. 

Daarnaast is er onderlinge afstemming over de inhoud van de rondleiding en de voorstelling. 

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat bezoekers/leerlingen met voldoende context en voorkennis de 

voorstelling in stappen, om de zeggingskracht van de voorstelling en rondleiding zo groot mogelijk te 

laten zijn. 
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Ambassadeurs 

Ook bij deze voorstelling is in samenwerking met Paleis het Loo een groep jongerenambassadeurs 

betrokken. 

Drie scholen zijn uitgenodigd elk twee leerlingen af te vaardigen als ambassadeur. Zij maken deel uit 

van het artistieke team dat vanaf de start met hen samenwerkt. Er vond als eerste een bijeenkomst 

plaats met een rondleiding in het paleis, gevolgd door een gesprek over de beoogde 

voorstellingsthematiek en de vraag hoe die bij hen leeft en aansluit. Hun reacties, input en 

bevindingen werden al vóór en bij het schrijven van het script meegenomen. De eerste versie van het 

script was onderwerp van een gezamenlijke lezing. Daarbij werden ook muziek composities 

gepresenteerd en besproken. De ambassadeurs blijven betrokken bij de ontwikkeling. Ze zullen in 

2022 worden uitgenodigd bij een doorloop, afsluitend met een meet&greet en gesprek met de acteurs 

en muzikant.  

 

3. OMVANG EN SAMENSTELLING PUBLIEK  
 

In totaal ontving Tv5 in 2021, 1633 bezoekers bij 24 voorstellingen van Perry.  
26 geplande schoolvoorstellingen – waarbij 5 voorstellingen door corona geannuleerd moesten 
worden. 1426 bezoekers bij 21 voorstellingen. 
6 geplande vrije voorstellingen waarbij 3 voorstellingen door corona geannuleerd moesten worden. 
207 bezoekers bij 3 voorstellingen. 
 

Verkoop 

De verkoop van de voorstelling Perry was in handen van Tv5. 

 

4. REACTIES OP ONS WERK 
 

Theaterkrant: https://www.theaterkrant.nl/nieuws/jongeren-bevragen-eigen-ik-bij-danssolo-met-expo/  
 
Quote:  
Wie ben ik? Het is geen gemakkelijke vraag, want er is geen eenduidig antwoord op. Ook de jongen 
die ‘schijt heeft aan iedereen’ gedraagt zich thuis toch heel anders dan op school of hier in het theater. 
We spelen allemaal rolletjes. Niet erg, zolang je in de kern het gevoel hebt dat je mag zijn wie je wilt 
zijn. Deze combi van expositie en voorstelling biedt alle ruimte om daar gezamenlijk op te reflecteren 
en breekt hopelijk een lans voor iedereen die niet aan de verwachtingen of heersende norm voldoet of 
wilt voldoen. 
 

We kregen verschillende reacties van scholen en hun leerlingen op de voorstelling Perry. 

 

Veel leerlingen gaven aan de live muziek ontzettend tof te vinden. […] Het gedeelte met de expo 

verrijkte de voorstelling zoals gehoopt absoluut. […] Verder werkte de energizer en het nagesprek erg 

goed, dat maakte dat de voorstelling minder abstract/op zichzelf staand werd voor onze leerlingen. 

Ook werden er waardevolle dingen met elkaar gedeeld, die ze anders wellicht niet zouden horen. 

 

Saskia van Heugten, Spinoza Lyceum, De Meervaart Amsterdam – 4 oktober 2021 – 180 leerlingen 

en 12 begeleiders. 

 

De tentoonstelling was erg goed, maar heel veel voor de leerlingen. […] De energizer was erg leuk! 
Complimenten voor degene die dat deed. Ze heeft de leerlingen zowel in ochtend als in de middag 

echt mee gekregen. Ook het nagesprek voegde veel toe en de expo ook. […] In de voorstelling gingen 

steeds meer kleren uit en dat vonden sommige leerlingen wel moeilijk, maar daar zou ik me niet druk 

om maken, want Perry deed dat heel goed. […] De muziek was geweldig. […] De kwaliteit van muziek 
en dans is heel goed, maar de opbouw in spanningsbogen is nog niet in balans. 

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/jongeren-bevragen-eigen-ik-bij-danssolo-met-expo/
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Teake Ettema, Regius College Schagen - 11 nov 2021 - 137 en 138 leerlingen HV2 en Acc en 16 

begeleiders. 

 

Het was erg geslaagd. Best spannend van tevoren of studenten een one man solo zouden trekken 

maar door de muziek en de dans van Perry ging dat goed.[…] De studenten vroegen om een toegift 
van de muziek en kregen dat ook nog. Superleuk. 

 

Marieke Hagemans, MBO Midden Nederland - 24 nov 2021 - 153 MBO Studenten – Amersfoort 

 

De leerlingen waren nogal geschokt, ze vonden de voorstelling voornamelijk heel eng en spannend.  

Eng: ze zagen er voodoo in, dat er bezetenheid in iemand zit. Spannend: dat Perry zich uitkleedde. 

[…] Uit de dansvoorstelling haalden de leerlingen dat het een hele struggle is om jezelf te zijn en 

vertrouwen in anderen en jezelf te hebben. De live muzikanten erbij op toneel was ook echt een 

meerwaarde. Zij waren erg goed. 

 

Olga Stelma, Zuiderlicht College - 6 en 7 dec 2021 -67 en 54 leerlingen Basis, Kader en Basis & 

Theoretisch leerjaar 3 en 4 en 7 en 9 begeleiders 

 

 

 

De rondleiding door de expositie sloot erg aan bij onze leerlingen. Lekker activerend en het ging echt 

over hen zelf. De voorstelling was indrukwekkend maar ook wel heel abstract. Weinig tekst waardoor 

er veel aankwam op eigen interpretatie. Dat vonden onze leerlingen best lastig. Ze waren overigens 

erg onder de indruk van de muziek. 

 

Trynke van Dokkumburg, AlkwinKollege- 8 dec 2021 -32 leerlingen HAVO/VWO 4 en 2 begeleiders 

 

Ik vond het een goed programma. Mijn collega noemde de voorstelling: kwetsbaar en krachtig.[…] 
Nagesprek was heel goed. Vooral omdat Femme de taal van de jongeren sprak. We gaan op school 

nog iets doen met foto's maken en een soort mini expo daarvan, n.a.v. de lessuggesties. 

 

Mats Weel, Berlage Lyceum - 9 dec 2021 - 70 leerlingen MAVO 3 en 6 begeleider 

 

Het was fijn dat we nog geweest zijn! Op de valreep. Ik begreep dat de leerlingen de muziek mooi 

vonden, en ook een aantal dansstukken, maar wel geschokt waren door het uitkleden, haha! 

 

Paulina Schulp, Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven - 10 dec 2021 – 158 leerlingen M4 & H4 

en 11 begeleiders 

 

5. STAKEHOLDERS VAN TAFEL VAN VIJF 
 
Vanwege de wederkerige verrijkende inhoudelijke en educatieve samenwerking en ook vanwege de 
afzetmogelijkheden zijn de musea belangrijke samenwerkingspartners voor ons. De belangrijkste en 
meest gerenommeerde zijn het Rijksmuseum Amsterdam en Paleis Het Loo.  
 

Tv5 houdt kantoor bij STIP Theaterproducties, maakt gebruik van de diensten van 

administratiekantoor ASK en maakt flexibel gebruik van administratieve en publicitaire krachten. 

 

Tv5 heeft een groep Tafelgenoten. Tafelgenoten zijn enthousiaste fans, betrokken bij onze missie en 

visie. In de laatste fase van de repetitie nodigen we ze uit om een doorloop bij te wonen waarbij we 
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reflecteren op ons werk. In 2021 kwamen er twee nieuwe Tafelgenoten bij. Deze 15 Tafelgenoten, 

particulieren, schenken de stichting jaarlijks gezamenlijk ca. €7000.  

 

6. ORGANISATIE EN FINANCIËN 
 

6.1 Organisatie 

In maart 2021 is artistiek leider Herman van Baar uitgevallen door langdurige ziekte. Zijn artistieke 

taken worden ad interim vervuld door Michiel Schreuders. Het bestuur besloot in deze situatie terug te 

keren naar het model van een eenkoppige directie. Michiel Schreuders is verantwoordelijk voor de 

artistieke en zakelijke leiding. 

 

De interne organisatie van Tv5 is klein. We werken met een artistiek/zakelijk leider in loondienst en 

verschillende medewerkers op zzp-basis. Naast een publiciteitsmedewerker en een medewerker 

sales/educatie, werkt Tv5 sinds april met een vaste dramaturg. Hilde van Beek begeleidt indie functie 

de producties Willem III (2022), Borski (2023) en De Nederlandse cocaïnefabriek (2024) en schrijft 

subsidieaanvragen. Daarnaast wordt het team op projectbasis versterkt met productieleider Nicole 

Geertruida, die bij de voorstelling Perry ook de rol van dansdramaturg op zich nam.  

 

Campagnebeelden worden gemaakt door fotograaf Ahmet Polat, fotograaf des vaderlands 2015 en 

geëngageerd maker van hoogkwalitatieve beelden. Hij is aangetrokken om in de periode 2021-2024 

alle campagnebeelden te maken. 

 

Omdat alle medewerkers ook andere opdrachtgevers hebben, is een nauwkeurig planning 

noodzakelijk, maar niet altijd eenvoudig. Het werken voor theater kent bovendien sterke pieken. De 

interne organisatie is daardoor kwetsbaar.  

Met de kleine kernorganisatie houdt Tv5 de overhead laag. We werken ten behoeve van de 

risicobeheersing met een tijdige artistieke, zakelijke en fondsenplanning; producties gaan pas van 

start als de financiering zeker is. Overeenkomsten met zzp’ers en leveranciers worden pas formeel 

aangegaan als de financiering rond is en de speellijst vaststaat. Ervaring heeft geleerd dat bij ziekte of 

andere calamiteiten, voorstellingen niet hoeven te worden afgelast. We zoeken altijd naar 

alternatieven of vervanging. De afzet van onze voorstellingen is doorgaans tamelijk arbeidsintensief.  

 

De verkoop houden we graag in eigen hand. Onze voorstellingen hebben elk een eigen USP en 

vragen om een specifieke doelgroep. De ervaring leert dat we dit het beste zelf kunnen uitleggen aan 

theaters, musea en de - historische - speellocaties. 

 

De interne bedrijfsprocessen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Tv5 zijn 

beschreven in een AO/IC-document dat wordt bijgehouden door de directie en jaarlijks door het 

bestuur wordt getoetst. 

 

6.2 Totale baten 

De totale baten bedragen in 2021 € 436.856. 

Het tweede coronajaar was erg onstuimig met veel onzekerheden en daarmee complexe 

productionele uitvoering, die erg veel van de kleine organisatie vraagt. 
 

6.3 Exploitatieresultaat  

Tv5 heeft in 2021 een positief exploitatieresultaat van € 80.263. 

 

6.4 Liquiditeit & vermogen 
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Omdat 2021 een positief resultaat laat te zien, zijn liquiditeit en solvabiliteit toegenomen. Dat geeft Tv5 

een goede startpositie voor een onzekere periode in de podiumkunsten komende jaren. Tv5 heeft 

volgens de richtlijnen van het Fonds Podiumkunsten een vermogensfonds FPK aangehouden.  

 

6.5 Analyse verschillenbegroting en resultaat 

 

Baten 

De publieksinkomsten waren iets gunstiger dan begroot, als gevolg van reserveringen van scholen 

van vorig jaar, die we mee konden meenemen naar dit jaar. Niet alle scholen waren door corona in de 

gelegenheid om te komen, maar hebben wel betaald. Daarnaast hebben we in de loop der jaren ook 

een betere onderhandelingspositie verworven ten opzichte van de theaters.  

 

Bijdragen particulieren 

De groep Tafelgenoten is in 2021 met twee gegroeid en telt fijvtien particulieren, die de stichting per 

jaar gezamenlijk ca. € 7000 schenken. 

 

Lasten 

Beheerslasten 

De beheerslasten zijn lager dan begroot, doordat we de vaste staf beperkt hebben kunnen houden. 

Ook de huisvestingskosten houden we laag. Kantoorruimte huren we bij Stip theaterproducties. De 

digitalisering heeft als positief effect dat er minder print en kantoorkosten gemaakt worden. 

 

Activiteitenlasten 

De activiteitenlasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er door corona minder voorstellingen zijn 

gespeeld dan begroot. Bij gebrek aan andere structurele financiers beperken we ons nu tot één 

productie per jaar. 

 

Eigen vermogen 

Bij de start van de periode 2017-2020 had Tv5 een relatief laag eigen vermogen van € 19.470. We 
streven naar een iets groter eigen vermogen als buffer en werken daartoe met een management 

rapportage waarin we de hele periode 2021-2024 te monitoren. De productiekosten van voorstellingen 

zijn niet evenredig over de jaren verspreid, terwijl de subsidies wel evenredig binnenkomen. Inmiddels 

hebben wij een onstuimig eerste jaar achter de rug van het vierjarenplan. Het eigen vermogen 

bedraagt € 215.122 onderverdeeld in bestemmingsfonds € 39.656, algemene reserve € 95.466 en 

bestemmingsreserve van € 80.000 voor de komende drie producties. Dit is bereikt met een goede 

jaarbegroting en steeds bijgewerkte prognoses. De bestemmingsreserve is voor de producties in 

2022, 2023 en 2024, respectievelijk Willem III: Een moordfeest, Borski en De Nederlandse 

cocaïnefabriek. Deze voorstellingen zijn door hun thema en maatschappelijk relevantie interessant 

maar ook risicovol.  

 

6.6 Speellijst en spreiding 

 

Première Perry op 30 september 2021 

Totaal 24 voorstellingen met 1633 bezoekers 

- 8 vrije voorstellingen voor 207 bezoekers 

-16 schoolvoorstellingen voor 1426 leerlingen en begeleiders. 

Door corona beperkingen moesten 5 vrije en 4 schoolvoorstellingen worden geannuleerd.
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Productie Datum uitvoering Aanvang uitvoering Aantal bezoekers Aantal betalende bezoekers Soort activiteit Verkoopafspraak Soort uitvoering Plaats Podium Zaal

PERRY 30 september 2021 19:30 130 70 reguliere uitvoering partage Premiere Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 4 oktober 2021 12:30 200 200 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Meervaart Meervaart - blauwe zaal (275)

PERRY 27 oktober 2021 20:30 40 15 reguliere uitvoering uitkoop Regulier Utrecht (UT) Podium Hoge Woerd Podium Hoge Woerd - Hoge woerd (240)

PERRY 10 november 2021 13:00 78 78 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Alkmaar (NH) Theater de Vest Theater de Vest - Kleine zaal (260)

PERRY 11 november 2021 09:30 147 147 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Alkmaar (NH) Theater de Vest Theater de Vest - Kleine zaal (260)

PERRY 11 november 2021 13:00 148 148 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Alkmaar (NH) Theater de Vest Theater de Vest - Kleine zaal (260)

PERRY 18 november 2021 19:30 37 29 reguliere uitvoering uitkoop Regulier Haarlem (NH) Toneelschuur Toneelschuur - Kleine theaterzaal (130)

PERRY 23 november 2021 12:30 155 155 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Veendam (GR) Cultuurcentrum vanBeresteyn Cultuurcentrum vanBeresteyn - Zaal 1 (350)

PERRY 24 november 2021 14:00 163 163 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amersfoort (UT) Theater De Lieve Vrouw Theater De Lieve Vrouw - Theaterzaal (171)

PERRY 2 december 2021 14:00 0 0 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Rotterdam (ZH) Maaspodium Maaspodium - Nieuwe zaal (180)

PERRY 6 december 2021 12:30 76 76 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 7 december 2021 12:30 61 61 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 8 december 2021 12:30 65 65 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 9 december 2021 12:30 76 76 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 9 december 2021 19:30 0 0 reguliere uitvoering uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 10 december 2021 12:30 170 170 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 13 december 2021 12:30 0 0 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 14 december 2021 12:30 0 0 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Jeugdtheater de Krakeling Jeugdtheater de Krakeling - Theaterzaal (200)

PERRY 15 december 2021 12:30 150 150 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Bijlmer Parktheater Bijlmer Parktheater - Grote zaal (162)

PERRY 15 december 2021 19:30 0 0 reguliere uitvoering uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Bijlmer Parktheater Bijlmer Parktheater - Grote zaal (162)

PERRY 16 december 2021 12:30 67 67 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Bijlmer Parktheater Bijlmer Parktheater - Grote zaal (162)

PERRY 16 december 2021 19:30 0 0 reguliere uitvoering uitkoop Regulier Amsterdam (NH) Bijlmer Parktheater Bijlmer Parktheater - Grote zaal (162)

PERRY 20 december 2021 14:00 0 0 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Leeuwarden (FR) Stadsschouwburg De Harmonie Stadsschouwburg De Harmonie - Bentacerazaal (312)

PERRY 20 december 2021 11:00 0 0 schoolvoorstelling/concert vo uitkoop Regulier Leeuwarden (FR) Stadsschouwburg De Harmonie Stadsschouwburg De Harmonie - Bentacerazaal (312)

totaal bezoekers 1633

bezoekers schoolvoorstellingen: 1426

bezoekers vrije voorstellingen: 207

totaal aantal voorstellingen: 24 geannuleerd

schoolvoorstellingen: 21 5

vrije voorstellingen: 3 3

Amsterdams publiek: 995

totaal geannuleerd: 8
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6.7 Communicatie 
De communicatie van Perry werd verzorgd door Tv5 / Gordon Cruden. De materiële kosten voor de 

publiciteit waren bestemd voor goed foto- en videomateriaal, dat snel gedeeld kan worden op social media 

en kant-en-klaar is voor lokale media en nieuwsbrieven van onze vaste partners. Bas de Brouwer maakte 

videoregistratie mede voor dat doel. Het campagnebeeld is van fotograaf Ahmet Polat. 

 

Kijk voor een compilatie van trailers en lesvideo’s: 

https://www.youtube.com/watch?v=zmbXJVxs6v0 / promo scholen  

https://www.youtube.com/watch?v=ougpmdizbAc / promo  

 

6.8 Educatie 

Tv5 heeft een vaste medewerker educatie en tevens 

contactpersoon scholen. De jongeren van het VO 

worden bereikt via de docenten maatschappijleer, 

geschiedenis en drama van onze ‘vaste’ scholen. Dat 

zijn ca. 15 scholen in Amsterdam en omstreken 

waarmee Tv5 een langdurige en bestendige relatie 

heeft. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het uitbreiden 

van duurzame relaties met andere scholen door deze 

persoonlijk te benaderen. 

 

Ons educatieve aanbod bestaat uit een 

museumbezoek met rondleidingen, onderdeel van 

ons unieke combinatie aanbod, aangevuld met een 

lesvideo en lesbrief. Daarnaast werken we met voor- 

en nagesprekken met leerlingen bij de voorstellingen. 

 

De rondleidingen worden geproduceerd door het 

betreffende museum waarbij Tv5 altijd inhoudelijk 

mee-ontwikkelt. De grootste educatieve kostenpost is 

de inkoop van rondleidingen in musea. De musea 

brengen de kosten voor de rondleiders bij ons in 

rekening. De ontwikkelingskosten, hun eigen 

communicatie en productionele begeleiding, 

berekenen zij niet door en vormen een waardevol 

maar niet nader gekapitaliseerd deel van ons 

partnerschap.  

 

6.9 Eigen analyse 

Na de positieve beoordeling van onze meerjarenaanvraag door FPK en de afwijzing door AFK, hebben we 

aangepaste plannen en begrotingen gemaakt, met een eigen analyse en prioritering van onze ambities en 

bijbehorende resultaten. Daarin zijn de lessen van de voorgaande jaren meegenomen.  

 

6.10 Bereik scholen 

In totaal ontving Tv5 in 2021 1763 bezoekers bij 18 voorstellingen van Perry. 

15 schoolvoorstellingen: 1556 bezoekers 

3 vrije voorstellingen: 207 bezoekers 

Er is één voorstelling geannuleerd vanwege een avondlockdown (Maas Theater en Dans). 

Ook verviel de allerlaatste voorstelling in december in Theater de Harmonie in Leeuwarden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmbXJVxs6v0
https://www.youtube.com/watch?v=ougpmdizbAc
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6.11 Risico’s 

In 2021 zijn we begonnen met het jaarlijks agenderen van een gezamenlijke risico analyse door bestuur en 

directie. Daarin hebben we de strategische, financiële, operationele en governance risico’s expliciet 

geïnventariseerd en benoemd, en gevalideerd op de risico categorieën kans en impact. Onderstaande 

beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd en de restrisico’s worden permanent gemonitord. 

 

We werken met een tijdige artistieke, zakelijke en fondsenplanning. 

We monitoren onze beleidsprioriteiten en leggen die naast de beleidsprioriteiten van de fondsen, in 

samenwerking met adviseurs uit het veld. 

‘Schurende’ onderwerpen begeleiden we bij makers en afnemers intensief door in gesprek te blijven, te 

verbinden, te overtuigen. 

Met tussentijdse reviews door scholen, intervisie met vakgenoten en toetsing aan fondscriteria zorgen we 

dat ons aanbod actueel en relevant blijft voor de diversiteit van de doelgroep voor jongeren van nu. 

Afnemers van voorstellingen worden bij inhoudelijke wijzigingen van de plannen tijdig meegenomen om de 

boeking veilig te stellen. 

We investeren als goed en betrokken werkgever in persoonlijke aandacht aan medewerkers, passend bij 

het engagement van onze voorstellingen. 

In de productieplanning wordt een Go-No go moment opgenomen; we gaan pas verplichtingen aan als 

definanciering en overige voorwaarden rond zijn. 

We streven naar fixedprice contracten, vooruitbetaling en hanteren heldere annuleringsvoorwaarden. 

Schoolvoorstellingen die onvoldoende zijn geboekt vervallen. 

Vrije voorstellingen op partagebasis met te weinig afname worden afgelast. 

In de krappe arbeidsmarkt houden we scherp zicht op potentiële talenten en medewerkers, zodat we bij 

uitval snel een beroep kunnen doen op alternatieven. 

We werken met een verplichtingen administratie. 

We werken met geactualiseerde taak- en functieomschrijvingen, die bij nieuwe medewerkers als 

overdrachtsdocument fungeren. 

We evalueren jaarlijks onze administratieve organisatie en interne controle en leggen dat vast in een 

geactualiseerd AOIC-document. Tussentijdse wijzigen worden meteen verwerkt. 

We werken met een kleine en flexibele organisatie zonder onroerend goed en langlopende contracten.  

We houden een minimale continuïteitsreserve aan, desnoods ten koste van programmering. 

We maken een draaiboek voor crisissituaties. 

We bevorderen de kwaliteit van het bestuur en medewerkers met het aanbieden van passende cursussen 

en trainingen. 

 

7. BESTUUR 
 

Tv5 is een kleine organisatie met een bestuur dat de dagelijkse artistieke en zakelijke leiding van de 

stichting heeft gedelegeerd aan de directie. De directie stelt het beleid op (missie, strategie, beleidsplan en 

begroting) dat vervolgens wordt vastgesteld en gecontroleerd door het bestuur. 

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar volgens een vaste agenda. Bestuursleden en directie 

hanteren de Code Cultural Governance, de Code Fair Practice en de Code Culturele Diversiteit. Jaarlijks 

agendeert het bestuur samen met de directie een risicoanalyse en een zelfevaluatie.In 2021 heeft het 

bestuur Laila Dahouch als een vertrouwenspersoon benoemd. In alle interne en externe relevante 

communicatie is de vertrouwensprocedure meegenomen en ter bevordering van haar zichtbaarheid en 

toegankelijkheid. 

 

Het bestuur 

De bestuursleden zijn geselecteerd op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen de gewenste 

functiegebieden en hun betrokkenheid bij het werkgebied van Tv5. Ze worden benoemd voor een eerste 
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termijn van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige verlenging naar een tweede termijn. Er is een 

rooster van aftreden.  

 

Alle leden werken onbezoldigd voor Tv5. Het bestuur heeft geen aandeel in de dagelijkse gang van zaken, 

is onafhankelijk en handelt transparant en zorgvuldig. Het stuurt op resultaat, reputatie en risico en 

controleert beleid, besluitvorming en uitvoering van de directie. 

 

Samenstelling bestuur 

 

Voorzitter Ineke Middag 

Hoofdredacteur nieuwe museum Beeld & Geluid Hilversum. 

Lid Raad van Toezicht Stichting Hermitage aan de Amstel Amsterdam. 

 

Secretaris Simion Blom - Beleidsadviseur Gemeente Utrecht. 

Penningmeester Lucas Bonekamp - Manager projectbureau, lid MT, Stedelijk Museum Amsterdam. 

 

Algemeen lid Laila Dahouch - Docent geschiedenis en maatschappijleer Berlagelyceum Amsterdam. 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN toetreding einde eerste 
termijn 

einde tweede 
termijn 

voorzitter Ineke Middag  27-02-2016 27-02-2020 27-02-2024 

secretaris Simion Blom  15-03-2020 15-03-2024 15-03-2028 

penningmeester Lucas Bonekamp  05-03-2020 05-03-2024 05-03-2028 

algemeen bestuurslid Laila Dahouch 15-03-2020 15-03-2024 15-03-2028 

 

Werkgeverschap 

Tv5 hanteert de CAO Toneel en Dans. Voor de weggevallen speelbeurten van Perry zijn spelers 100% 

gecompenseerd.  

 

8. CODES 
 

8.1 Code Governance Cultuur 

 

8.1.1. Realiseren van een maatschappelijke doelstelling 

 

Tv5 realiseert haar maatschappelijke doelstelling door jongeren inzicht in het leven te geven via 

muziektheatervoorstellingen, die aan de hand van een actueel onderwerp een duik in de geschiedenis 

nemen, waarin herkenning van een persoonlijke strijd in een- politieke - conflictsituatie centraal staat.  

Tv5 maakt muziektheatervoorstellingen voor jongeren tussen 12-24 jaar, die we bereiken via 

onderwijsinstellingen. De diversiteit van jongeren vraagt diverse voorstellingen over diverse onderwerpen. 

We vertalen diversiteit naar voorstellingen die identiteit, migratie, gender en klasse via theatrale 

verbeelding aan de orde stellen.  

 

Tv5 heeft een professionele directie en een bestuur voor toezicht en geeft ruimte aan betrokkenheid van 

belanghebbenden. Tv5 realiseert haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig 

verantwoorde wijze en waarborgt de artistieke en zakelijke integriteit. Tv5 kent een integere en open 

cultuur. Directie en toezichthouders dragen dat uit en vervullen aldus een voorbeeldfunctie. 
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De maatschappelijke omgeving van Tv5 is divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Directie 

en bestuur zijn zich hiervan bewust en gaan bij het realiseren van de maatschappelijke doelstelling 

zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende belangen.  

Bij (mede)financiering door private partijen staat altijd de maatschappelijke doelstelling van de organisatie 

centraal. Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen vermogen van de organisatie en 

worden uitsluitend voor het bereiken van de doelstellingen aangewend. Van financiers wordt verlangd dit te 

respecteren.  

 

8.1.2 Toepassen en/of toelichten 

Tv5 past de principes van de Governance Code Cultuur toe. 

In de organisatie hebben de directie en het bestuur ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het naleven 

van de code. De directie neemt het initiatief voor het verankeren van de code in de organisatie en houdt 

toezicht op het naleven van de code en evalueert dit jaarlijks.  

Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie.  

De verantwoording in het jaarverslag – dat op de website van de organisatie wordt gepubliceerd – betreft 

de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast, en overleg 

heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden, hoe is omgegaan met dilemma’s, 

belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang, het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne 

controle, het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van de directie. 

 

8.1.3 Onafhankelijkheid en integriteit 

Directie en bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 

vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met 

tegenstrijdige belangen.  

 

Directie en bestuur zorgen voor een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de organisatie. 

Directie en bestuur vergewissen zich van de onafhankelijkheid van hun leden, hebben geen zakelijke of 

artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als directie en bestuur. De directie aanvaardt 

zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur geen (neven)functies die gezien de aard of het 

tijdsbeslag raken aan hun functioneren.  

Een voormalig lid van de directie kan gedurende een periode van vier jaar geen bestuurslid van de 

organisatie zijn.  

Directie en bestuur laten het belang van de organisatie prevaleren boven eigen belangen en onthouden 

zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.  

De organisatie hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te 

signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat directie en 

bestuur op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. 

Directie en bestuur melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig 

belang aan de voorzitter van het bestuur en verschaffen haar daarover alle relevante informatie. Het 

bestuur besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokkene of er sprake is van ongewenste 

belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover 

openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.  

Als op basis van een melding geconstateerd wordt dat er sprake is van ongewenste 

belangenverstrengeling zorgt het betrokken directielid of bestuurder ervoor dat deze belangen 

verstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Het bestuur ziet hierop toe en 

neemt maatregelen wanneer het betrokken directielid of bestuurder hierin nalatig is.  

Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt het betrokken directielid of bestuurder niet deel aan de 

voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken.  
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Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van directie of bestuur 

(kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door het bestuur. Het bestuur legt deze besluiten 

schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag. 

 

8.1.4 Rolbewust handelen 

Directie en bestuur zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.  

De directie stelt de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie vast na overleg met en 

instemming van het bestuur. De organisatiestructuur en financiële inrichting zijn helder en maken een 

eenduidige toedeling mogelijk van de verantwoordelijkheden van de directie en de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Bestuurders nemen geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot de 

verantwoordelijkheid van de directie behoren. 

De directie zorgt ervoor dat het bestuur zijn toezichthoudende rol volledig en naar behoren kan uitoefenen 

en treedt niet in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders.  

De directie legt verantwoording af aan het bestuur en geeft deze alle informatie die nodig is voor het goed 

kunnen functioneren als bestuur. De directie doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig. Over de 

informatievoorziening zijn schriftelijk afspraken gemaakt. 

De bestuurders hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle 

informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. Het bestuur kan informatie 

vragen aan de directie, aan overige functionarissen van de organisatie en aan de externe accountant.  

De directie rapporteert aan het bestuur over contacten met de externe belanghebbenden. Het gaat dan om 

de aard, inhoud en resultaten van deze contacten. Dit maakt het mogelijk dat het bestuur bij het uitoefenen 

van zijn toezicht daarmee rekening kan houden, daar tijdig en effectief op kan anticiperen en waar nodig, in 

overleg met het bestuur, zelf contact kan hebben met deze relaties.  

Directie en bestuur zorgen dat zij vanuit het belang van de organisatie conflicten met (een lid van) de 

directie, binnen de directie, binnen het bestuur of tussen de directie en het bestuur onderling actief 

beheersen en zo snel mogelijk oplossen. Arbeidsconflicten met directieleden worden door het bestuur 

opgelost. 

Directie en bestuur bevorderen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de betrokkenheid van de 

medewerkers bij het beleid van de organisatie.  

 

Vertrouwenspersoon 

In 2021 heeft Tv5 bestuurslid Laila Dahouch aangesteld als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 

heeft een taak in het in stand houden of verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel 

van veiligheid en vertrouwdheid voor de – freelance - medewerkers. Zij draagt zorg voor de eerste opvang 

van betrokkenen (slachtoffers beschuldigde en/of bestuur) bij een incident binnen de stichting. 

 

8.1.5 De verantwoordelijkheid van het bestuur 

De directie is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten 

van de organisatie.  

De directie handelt bij de vervulling van zijn taak steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke 

doelstelling van de organisatie. De directie weegt daarbij de artistieke en zakelijke belangen van de 

organisatie en die van de interne en externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af.  

De directie zorgt ervoor dat de artistieke integriteit en onafhankelijkheid die voor een culturele organisatie 

wezenlijk zijn, worden gewaarborgd. Het bestuur doet dit zowel intern als in de verhouding met 

subsidiënten, sponsoren, private en overige financiers. 
De directie bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden. De 

directie stelt vast wie de belangrijke externe belanghebbenden zijn en voert daarmee periodiek overleg, 

gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak en legitimiteit.  
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Michiel Schreuders is zakelijk en artistiek eindverantwoordelijk. Hij werkt tevens als componist en muzikant 

aan enkele voorstellingen. Zijn artistieke rol scheidt hij daarin van zijn zakelijke. Het bestuur controleert de 

artistiek en zakelijk leider en zijn belangen. 

Directieleden zorgen dat zij goed toegerust zijn voor een adequate vervulling van hun functie en blijven 

daartoe steeds aan hun eigen ontwikkeling werken. 

 

8.1.6 Zorgvuldig en verantwoord omgaan met mensen en middelen 

De directie gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.  

De directie is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek en zakelijk beleid en 

het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar 

medewerkers. De directie voert hierin een op de organisatie toegesneden beleid, in het bijzonder voor 

risico beheersing en controle.  

De directie handelt als goed werkgever: zij schept de randvoorwaarden voor een goede en veilige 

werkomgeving, betrekt hierbij de interne belanghebbenden. De Code Diversiteit & Inclusie en de Fair 

Practice Code zijn hierbij richtinggevend.  

De directie maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden 

zonder risico voor hun positie kunnen melden bij de vertrouwenspersoon. 

Het beloningsbeleid voor de medewerkers van de organisatie past bij de aard, omvang en 

maatschappelijke doelstelling van de organisatie en stemt overeen met wettelijke voorschriften en (waar 

van toepassing) subsidievoorwaarden. 

 

8.1.7 Professioneel en onafhankelijk toezicht houden 

Het bestuur voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en 

onafhankelijke wijze uit. Het bestuur vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke 

doelstelling van de organisatie. Het bestuur toetst of de directie bij de uitoefening van zijn taken een 

zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke en zakelijke belangen van de 

organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden.  

De leden van het bestuur houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken de 

maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie. Het bestuur geeft de directie de ruimte 

voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen én risico’s 

verbonden zijn.  

De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:  

o het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;  

o de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;  

o de verhouding met publieke en private financiers;  
o de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;  

o de naleving van wet- en regelgeving;  

o de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.  

Het bestuur benoemt, mede op advies van de directie, de externe accountant, telkens voor een periode 

van maximaal vier jaar. De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van 

het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. De externe accountant krijgt vanuit de organisatie geen 

opdrachten die zijn onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen. Het bestuur 

rapporteert jaarlijks aan de directie over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen 

daarin. 

Het bestuur heeft in overleg met de directie contact met de belangrijke publieke en private financiers van 
de organisatie.  

Het bestuur adviseert de directie, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. Hij 
doet dat gevraagd en ongevraagd. 

https://codedi.nl/
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2017/10/Fair-Practice-Code-versie-1.0.pdf
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2017/10/Fair-Practice-Code-versie-1.0.pdf
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Vanuit de werkgeversrol beslist het bestuur over de profielschets, benoeming, arbeidsvoorwaarden en 

beloning, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de directie. Bij de benoeming van een 

directeur toetst het bestuur diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de bestuursfunctie.  

Toezichthouders treden op als ambassadeur en representeren in overleg met de directie de organisatie bij 

externe gelegenheden. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. In een reglement legt het bestuur de 

onderlinge taakverdeling en zijn werkwijze vast. Iedere toezichthouder moet voldoende tijd hebben voor 

een goede taakvervulling.  

Het bestuur bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie. 

Aan de orde komen: het functioneren van het bestuur, de samenwerking tussen het bestuur en de directie 

en de onderlinge samenwerking tussen de leden van het bestuur. Het bestuur rapporteert hierover in het 

jaarverslag. 

Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de directie het functioneren van het bestuur en de 

onderlinge samenwerking. 

De voorzitter heeft bijzondere taken: zij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een 

zorgvuldige besluitvorming in het bestuur. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van het bestuur, 

collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van het bestuur. De 

organisatie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter. 

In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, onderlinge 

conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door het 
bestuur. Zij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt voor het bestuur, de directie en externe 

belanghebbenden.  

 

8.1.8 Samenstelling bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en 

onafhankelijkheid.  

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De samenstelling is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, 

adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid, 

deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het 

culturele veld met name jongerencultuur, de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap, 

kennis van de maatschappelijke diversiteit. 

De organisatie maakt vacatures in het bestuur openbaar en werft nieuwe toezichthouders op basis van 

profielschetsen en via een transparante procedure. Periodiek herijkt het bestuur de profielschetsen op 
basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de organisatie.  

Elke bestuurslid moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen 

beoordelen. Daarnaast draagt elk bestuurslid met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en 
expertise waarover het bestuur overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.  
De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. 

De organisatie legt dat statutair vast. Herbenoeming van een bestuurslid vindt plaats via een zorgvuldige 

procedure. Een evenwichtige samenstelling van het bestuur, de actuele profielschets en een evaluatie van 
het functioneren van de betrokken bestuurder vormen hiervoor de basis 

Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder 

herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de organisatie 

gepubliceerd.  

Nieuwe bestuursleden krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma 

gaat in op verschillende aspecten die voor hun functioneren als toezichthouder relevant zijn. Jaarlijks 

bespreekt het bestuur in welk opzicht de bestuurders individueel of collectief behoefte hebben aan 

verdieping of verbreding van hun kennis. 
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8.2 Code Fair Practice 

Tv5 onderschrijft en hanteert de Code Fair Practice. Wij houden ons aan de collectieve 

(auteursrecht)afspraken en erkennen het belang van collectieve verantwoordelijkheid voor eerlijke betaling. 

Alle contracten die we afsluiten, zowel vast als flexibel/tijdelijk, zijn conform de CAO toneel en dans. We 

passen wet- en regelgeving toe, houden rekening met de daaruit voortvloeiende financiële risico’s, lasten 

en plichten. 

Op elk niveau van de organisatie voorzien de contracten in afspraken over verzekering en pensioenen, 

zodat duurzame zekerheid van alle medewerkers geborgd zijn. Wij hebben vertrouwen in de ‘outcome’, 
toewijding, kwaliteit en integriteit van de mensen waar we mee werken, dat zijn de waarden die we samen 

onderschrijven en de voorwaarden voor succes. We betrachten openheid in beleid en bedrijfsvoering, om 

vertrouwen en inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden mogelijk te maken. 

We vinden het belangrijk te investeren in menselijk kapitaal voor de podiumkunstensector en maken 

daarom ruimte voor ontwikkeling van jong talent, om te acteren, musiceren, schrijven en componeren. 

Kwaliteit is bij ons het primaire uitgangspunt, fouten maken mag. 

 

8.3 Code Culturele diversiteit 

Tv5 reflecteert op en is zich zoveel mogelijk bewust van zijn positie als het gaat om inclusie en diversiteit. 

Onze nulmeting in 2020 heeft ons goed inzicht gegeven. Als gezelschap dat zich primair op jongeren richt, 

zijn we in organisatie, repertoire en expressie een afspiegeling van onze doelgroep. Dat impliceert dat we 

divers en inclusief moeten zijn in onze missie, visie en werkwijze. Deze doelstellingen en onze activiteiten 

zijn expliciet integraal onderdeel van ons beleid. Tv5 werkt aan continue verbetering van haar resultaten op 

het gebied van culturele diversiteit en richt de organisatie en monitoring hier op in. 

We kiezen voor diversiteit in onze organisatie, medewerkers op en rond toneel, in de verhalen die we 

vertellen en de wijze waarop we dat doen. We casten nadrukkelijk schrijvers, acteurs en muzikanten met 

een bi-culturele achtergrond en identiteit, zonder ze in de stereotypische rol van de vreemdeling of de 

ander te laten spelen. In onze repertoirekeuze agenderen we onderwerpen die spelen in de wereld van 

jongeren, zoals etnische cultuur, gender, opleiding, in- en uitsluiting, klasse. 

De werving, selectie en doorstroom van makers, personeel, toezichthouders en partners is gericht op 

gelijke kansen en behandeling voor iedereen, ongeacht de achtergrond. 

 

We willen dat ons publiek zich kan herkennen in wie we zijn en alles wat we doen. Dat is een permanent 

proces waarbij we ons graag laten uitdagen door andere perspectieven. Daarom werken we samen met 

verschillende makers, musea, scholen en maatschappelijke partners. We nemen de Code Diversiteit en 

Inclusie in acht. Het bestuur van Tv5 stimuleert actief en ziet toe op de naleving van de code. 

 

8.3.1 Programma 

Diversiteit is hét uitgangspunt in de keuze van de thema’s voor onze voorstellingen. We benaderen die 

vanuit de vraag naar identiteit. We maken voorstellingen over zwart zijn en gediscrimineerd worden, over 

vrouw zijn en belemmerd worden in je talent en over drugshandel en Marokkaan zijn. De gespletenheid die 

je kunt ervaren, ergens en nergens bij te horen, komt op verschillende manieren terug. We onderzoeken 

het begrip ‘identiteit’ in al ons werk. 

Ook in vorm en vertelwijze brengen we een grote diversiteit aan. We kiezen naar expressie met nóg meer 

verschillende disciplines, interactieve vertelvormen, wereldmuziek en -instrumentatie. We maken meer 

ruimte voor aanspreken en deelnemen van ons publiek. 

 

Gebruik externe expertise 

Musea en ons publiek voeden ons in onze inhoudelijke keuzes. Musea voelen net als Tv5 de urgentie van 

diversiteit en zoeken naar nieuwe meer inclusieve invalshoeken. Samen werken we aan nieuwe vormen en 

we delen elkaars ervaringen en expertise. Daarnaast gebruiken we de expertise van makers met een bi-

culturele achtergrond en kennisorganisaties, zoals culturele instituten. Voor de locatievoorstellingen dragen 
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ook de regionale partners en locaties bij met hun expertise. Voor vormexperimenten zoals bijvoorbeeld 

interactie, zoeken we passende technologische-interactie kennis. Verder betrekken we docenten en 

leerlingen van vaste partnerscholen in ons werkproces. Daarmee willen we monitoren of we steeds het 

juiste perspectief kiezen om voldoende te blijven aansluiten bij de leefwereld van onze doelgroep en op tijd 

bij te kunnen sturen waar nodig. 

 

Doelstellingen  

Ruimte maken voor onvertelde verhalen. We willen dat ons gemêleerde publiek zich in onze stukken kan 

herkennen en dat inzicht in de verschillen in achtergrond verbindend kan werken. We willen een nóg 

grotere diversiteit aanbrengen in onze vormen en vertelwijze: meer verschillende disciplines, interactieve 

vertelvormen, meer ruimte voor participatie van onze toeschouwers. Op muzikaal gebied putten we uit een 

werelds scala van stijlen en instrumentatie. 

 

8.3.2 Publiek 

 

Nieuwe doelgroepen 

Tv5 streeft steeds naar een groter en breder publiek in en buiten Amsterdam. Behalve op onze bestaande 

doelgroep jongeren, die we met succes bereiken, richten we ons ook op vrij publiek. Met hen willen we de 

band bestendigen. We merken dat er, buiten scholen, veel belangstelling is voor onze insteek van 

historische en diverse vertellingen, als metafoor voor thema’s die ook vandaag spelen. Reflectie op de 

historische rol is een actueel thema in de media en het brede publiek wil daarin meegenomen worden om 

zich een mening te kunnen vormen. Tv5 gaat extra inspanningen doen om publiek met een bi-culturele 

achtergrond aan te trekken. We kunnen dat publiek vasthouden door kwaliteit te bieden en een herkenbaar 

profiel. 

 

Doelstellingen nieuwe doelgroepen 

We produceren klassenvoorstellingen voor jongeren op scholen en in musea en een middelgrote 

voorstelling op locatie buiten voor een breed 13+ publiek. We streven naar een meerkleurig en divers 

publiek. Op de scholen in Amsterdam is dat al het geval, buiten Amsterdam geven we dit doel expliciet 

aandacht onze marketing-samenwerking met locaties, musea, scholen en theaters. 

 

8.3.3 Personeel 

 

Werving  

Diversiteit speelt bij het zoeken naar nieuw personeel een belangrijke rol, juist omdat onze doelgroep zo 

divers is. Dan moet er ook intern gesproken worden over en vanuit verschillende perspectieven.  

Gezien de geringe omvang van onze organisatie is een diversiteitsslag in onze personele bezetting niet 

onmiddellijk effectief. We zoeken daarom naar diversiteit in casting en productie. We werken gestaag aan 

een divers netwerk.  

 

Diversiteitsdoelstelling 

Door onze beperkte personele kern zijn we beperkt in ons streven, maar bij een nieuwe vacature geven we 

voorrang aan een diverse medewerker. In de casting willen we 33% diverse bezetting en elke vorm van 

etnische typecasting vermijden. We vertellen verhalen uit het verleden, we willen dat elke geschikte acteur, 

ongeacht haar/zijn kleur of achtergrond, een historisch figuur kan representeren. 

Met recente nieuwe benoemingen in het bestuur hebben we de diversiteit sterk vergroot.  
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8.3.4 Partners 

 

Samenwerkingen 

Maatschappelijke relevante thema’s als diversiteit en inclusie staan hoog op ieders agenda. De 

samenwerkingen die we met musea zijn aangegaan continueren we. Musea zijn net als wij op zoek naar 

de manier om diversiteit en inclusie te programmeren. Waar mogelijk komt diversiteit expliciet aan de orde. 

Per voorstelling zoeken we de passende partners. Musea, maar ook maatschappelijke partners om onze 

producties van meer inbedding te voorzien en nieuwe publieksgroepen (achterban van partners) aan te 

spreken. Voor de komende jaren zijn de belangrijkste: Rijksmuseum, Paleis Het Loo, De Nederlandsche 

Bank en het Smartphone Orchestra. 

 

Doelstellingen met betrekking tot partners 

Samen meer inzicht in de ander en een verbindend effect genereren. Dat is wat we met onze 

voorstellingen beogen. Een specifieke geschiedenis blijkt allerlei thema’s te bevatten waarin we ons 

kunnen herkennen. We ambiëren onze partners inhoudelijk betrokken te maken en ze deelgenoot te 

maken van het belang om al deze verschillende verhalen te vertellen aan ons brede publiek. Middels de 

juiste partners kunnen we samen ons publiek verder diversifiëren en voor hen relevanter worden. 

We zoeken partners die onze voorstelling van inhoudelijke context en creatieve en artistieke lading kunnen 

voorzien. Het geeft ons verhaal een grotere maatschappelijke inbedding. Tegelijkertijd hebben musea 

profijt van onze theatrale vertelwijze. We brengen geschiedenis tot leven. 

 

9. Nabije toekomst 
In 2022 produceren we Willem III: een moordfeest, in samenwerking met Paleis Het Loo.  

 

Tegelijkertijd maakt de directie met de betrokken partners een artistieke en zakelijke productieplanning, 

risicoanalyse met verschillende scenario’s en een fondsenwervingsplan, voor de voorgenomen 

voorstellingen in het meerjarenbeleidsplan. Het Fonds Podiumkunsten heeft Tv5 steun toegezegd voor de 

periode 2021-2024. Voor aanvullende ondersteuning werven we bij andere fondsen.  
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De volgende producties staan op het programma.  

- BORKSI – zomer 2023, in Schouwburg Haarlem, i.s.m. Wolter Lommerde van productiebureau 

Lommerde-Tonen  

- DE NEDERLANDSE COCAÏNEFABRIEK – najaar 2024, i.s.m. Smart Phone Orchestra 

 
10. Prognose cijfers 2022 

 

  

prognose 2022 
 

begroting 2022 

BATEN 
    

     Directe opbrengsten 
    

Publieksinkomsten binnenland (Recette Uitkoop Partage) 
    

WILLEM III 
 

7.366 
 

7.336 

  

7.366 
 

7.336 

Overige directe inkomsten 
    

Aanvullende subsidies COVID-19 
 

0 
 

0 

     
Totaal directe opbrengsten 

 
7.366 

 
7.336 

     
Bijdragen uit private middelen 

    
Tafelgenoten 

 
7.000 

 
10.000 

Private fondsen Willem III 
 

20.100 
 

28.100 

  

27.100 
 

38.100 

     
Subtotaal eigen inkomsten 

 
34.466 

 
45.436 

     
Structurele subsidie  (FPK) 

 
215.839 

 
211.400 

     
Overige bijdragen uit publieke middelen 

    
BNG en Gemeente Apeldoorn 

 
35.000 

 
35.000 

  

35.000 
 

35.000 

     
Totaal publieke subsidies en bijdragen 

 
250.839 

 
246.400 

     TOTALE BATEN 
 285.305 

 
291.836 

  
   EIQ 

 24,35% 
 

27,56% 
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prognose 2022 
 

begroting 2022 

LASTEN 
    

     
Beheerslasten materieel 

 
31.750 

 
36.650 

Beheerslasten personeel 
 

23.955 
 

31.400 

Totale beheerslasten 
 

55.705 
 

68.050 

     
Totale activiteitenlasten materieel 

 
54.799 

 
33.736 

     
WILLEM III 

 
16.700 

 
22.612 

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 
 

16.700 
 

22.612 

     
WILLEM III 

 
9.930 

 
6.675 

Activiteitenlasten materieel uitvoering  
 

9.930 
 

6.675 

     
WILLEM III 

 
4.349 

 
3.449 

Marketing 
 

4.349 
 

3.449 

     
WILLEM III 

 
23.820 

 
1.000 

Educatieve activiteiten 
 

23.820 
 

1.000 

     
Activiteitenlasten personeel 

 
189.225 

 
185.675 

     
algemeen artistieke directie + marketing 

 
77.475 

 
95.975 

WILLEM III 
 

93.750 
 

74.900 

Activiteitenlasten personeel voorbereiding  
 

77.475 
 

95.975 

     
WILLEM III 

 
18.000 

 
14.800 

Activiteitenlasten personeel uitvoering 
 

18.000 
 

14.800 

     
Totale activiteitenlasten  

 
244.024 

 
219.411 

     
TOTALE LASTEN 

 
299.729 

 
287.461 

     
SALDO uit bedrijfsvoering 

 
-14.424 

 
4.375 
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