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Inhoudelijk jaarverslag  

Inleiding 
Na een periode van afbouw in 2013 (ontslag voor alle medewerkers) en ombouw 
in 2014 (aanstellen nieuwe, jonge artistieke leiding) krijgt in 2015 de opbouw van 
De Dansers in zijn nieuwe vorm zichtbaar gestalte. De artistieke leiding - Guy 
Corneille en Josephine van Rheenen - en het bestuur besteden veel aandacht aan 
het verder vormgeven van de organisatie; het verbeteren van de 
werkomstandigheden voor de werknemers; mogelijkheden aanboren voor 
publieksverbreding en -vernieuwing; en artistiek onderzoek. Dankzij een goed 
gevulde speellijst, incidentele subsidies en de inzet van bestemmingsreserves 
wordt deze opbouw financieel mogelijk gemaakt.  

Bedrijfsvoering 
In december 2014 namen De Dansers Cees van Gemert aan als versterking op het 
kantoor voor financiële zaken, personeelszaken en advies. Met een werkverleden 
als onder andere zakelijk leider bij The Lunatics en directeur van Theaterzaal 16 
(Tilburg), brengt hij veel ervaring mee, wat de groep weerbaarder maakt en 
deuren opent naar incidentele (private) subsidiebijdragen: voor internationale 
tournees (zie Betonder ), publieksuitbreiding (zie ROSES) en nieuwe producties (zie 
The Basement en Ten Noorden van Nergens). Daarbij zorgt zijn monitoring van de 
financiële zaken ervoor dat De Dansers eerder kan bijsturen bij mee- of 
tegenvallende inkomsten. In september 2015 komt Danae Bos bij De Dansers 
werken voor de tourorganisatie van Café Ed Sanders, Kijkje in de Keuken en 
Droomstad. Dit ontlast de artistieke leiding en de spelers. De samenwerking bevalt 
goed en Danae zal in 2016 bij De Dansers blijven werken en zich naast de 
tourorganisatie ook richten op ondersteunende publicitaire taken. 

Een belangrijke stap in het verbeteren van de werkomstandigheden voor de 
werknemers is de verhuizing naar Jeugdtheaterhuis de Berenkuil. De studio’s en 
kantoorruimtes zijn verwarmbaar en De Dansers bevinden zich in één klap midden 
in een Utrechts Theaterkwartier met Het Filiaal, DOX, Theater Utrecht en het Café 
Theater Festival. Gesprekken in de wandelgangen zijn een goede basis voor kleine 
en grote samenwerkingen, zoals de coproducties metDOX en Het Filiaal 
opgenomen in het ondernemingsplan 2017-2020. 

De nieuwe samenwerking met Frontaal Theaterbureau blijkt vruchtbaar. Op de 
jaarlijkse presentatie dag komen 120 programmeurs kijken en De Dansers speelt 
in 2015 in totaal 136 voorstellingen. Via Frontaal spreekt De Dansers een groot 
nieuw netwerk aan en spelen alle voorstellingen op plekken waar De Dansers niet 
eerder hebben gestaan. Veel theaters boeken meerdere voorstellingen om zo te 
beginnen aan lokale publieksopbouw voor De Dansers. Stadsschouwburg Utrecht 
en Theater Kikker omarmen de groep als stadsgezelschap en programmeren 
nagenoeg alle voorstellingen.  
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In de afgelopen jaren stond de publiciteit vanwege de grote reorganisatie op een 
laag pitje stond - nu maakt De Dansers een inhaalslag. Er wordt een jong Utrechts 
ontwerpbureau aangetrokken dat voor een voordelig tarief een nieuwe huisstijl, 
flyers voor alle stukken en een nieuwe website vormgeeft. De mailinglijst wordt 
consequenter bijgehouden en groeit gestaag. In voorbereiding naar een groter 
publieksbereik in de vele vrije voorstellingen die Frontaal verkoopt, start De 
Dansers eind 2015 een samenwerking met Bureau Tamtam, een marketingbureau 
met een lange staat van dienst in de culturele sector. Samen met Bureau Tamtam 
stelt De Dansers een marketingplan op voor de komende 4 jaar. Het uitvoeren van 
dit plan zal Bureau Tamtam ook coachen.  

Ten slotte vinden de jonge artistiek leiders de tijd om te zien en gezien te worden 
in het Utrechtse en Nederlandse landschap. Naast voorstellingsbezoeken, 
informele kennismakingen en lokale sectoroverleggen/Stadsgesprekken, nemen 
ze deel aan uitwisselingen met andere jonge makers zoals De Theatertroep en 
Frascati Atelier. Het is belangrijk dat het veld weet wie De Dansers zijn. 

Activiteiten 
In 2015 waren Pokon, Tetris, ROSES, Betonder, Droomstad en Café Ed Sanders te 
zien, in theaters, op scholen en op festivals. Hoogtepunten waren o.a. Imaginate 
Festival (Edinburgh), Underbelly Arts (Sydney), De Parade (Amsterdam en Utrecht) 
en een groot najaarstournee van Droomstad en Café Ed Sanders. Daarnaast 
onderneemt De Dansers educatieve activiteiten met haar partnerscholen en met 
Kijkje in de Keuken, een nieuwe samenwerking met Kunst Centraal. 

Tetris 
In het voorjaar gaat Tetris op tournee langs een aantal theaters en scholen. Tetris is 
een acrobatisch pareltje dat Erik Kaiel in 2011 voor De Dansers maakte. De 
bewegingsdrift die het stuk uitdraagt en het interactieve gedeelte brengt kinderen 
en volwassenen keer op keer in vervoering. Alhoewel het al meerdere seizoenen 
speelt blijft de vraag groot en de artistieke inhoud verouderd niet. Tetris wint in 
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januari 2016 de Victor Award op het Amerikaanse showcase-festival IPAY 
(uitvoering door Arch8 - Erik Kaiel) en De Dansers wordt in 2016 teruggevraagd 
om Tetris in Taiwan te komen spelen.   32 voorstellingen 

Pokon  
In Pokon, de eerste jeugdvoorstelling van Josephine van 
Rheenen en Guy Corneille, bestormen drie spelers met 
droge humor het podium. Geef ze wat meubels, een 
keukentrap of twee, een gitaar en wat planten en laten we 
even doen alsof je wel mag rennen, klimmen, dralen en vies 
worden. Een anarchistisch dansconcert over vriendschap, 
geïnspireerd op de speelse ontdekkinsdrang van kinderen. 
Na de première in oktober 2014 maakt Pokon in het voorjaar 
van 2015 een klein theatertournee van voorstellingen. Dit 
wordt gebruikt om de voorstelling bij programmeurs onder 
de aandacht te brengen, wat resulteert in een tour van 60 voorstellingen in 2016. 

12 voorstellingen 

ROSES 
In 2013 maakte De Dansers ROSES (choreografie Wies Merkx) in coproductie met 
Theater Strahl (DE) en Szene Bunte Wähne (AT), geïnspireerd op de Duitse 
studentenverzetsbeweging Die Weisse Rose. ‘Een meesterwerk’ in de woorden van 
de pers (***** Theaterkrant, ***** Dans Magazine) en bezoekers. De voorstelling 
opent in 2014 al deuren in het Nederlandse danslandschap, op SPRING, Lowlands 
en de Nederlandse Dansdagen. Met financiële steun van het VSBfonds zet De 
Dansers een tournee uit in grote steden in Nederland, waaronder een ROSES-
driedaagse in Utrecht rondom 4 en 5 mei, met pop-ups, masterclasses, een 
educatief verdiepingstraject met de ISK (zie partnerschappen) en natuurlijk een 
goedbezochte voorstelling in Het Huis. Een tegenvaller: vanwege slecht weer 
wordt de voorstelling op het Bevrijdingsfestival Utrecht afgelast.  

 Hoogtepunt van dit tournee is ROSES op de 
Parade Utrecht en Amsterdam. In Utrecht 
verspreiden positieve reacties over de voorstelling 
zich als een lopend vuurtje over het festivalterrein en 
zitten er drie dagen lang drie keer per dag bijna 200 
laaiend enthousiaste bezoekers binnen. In 
Amsterdam belemmeren de weergoden een 
soortgelijk succes: door zware regenval is het hele 
festivalterrein op de twee dagen dat ROSES speelt 
nagenoeg uitgestorven. Desalniettemin heeft De 
Dansers veel nieuw publiek weten te bereiken en 
verbinden met dit tournee, wat blijkt uit een groei in 

de nieuwsbrief-inschrijvingen en volgers op sociale media. In oktober wint ROSES 
een prijs voor Beste Voorstelling op het Lichtblicke Festival in Nürnberg. 

29 voorstellingen 
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Betonder 
Josephine van Rheenen wordt in 2013 geselecteerd voor het 
talentontwikkelingstraject ‘Atelier Oerol/Over het IJ Festival’. Hier komt het 
tweeluik Zanding/Betonder. Betonder wordt door Over het IJ Festival 
voorgedragen aan het Australische Underbelly Arts festival. Een zomerfestival met 
een focus op locatiewerk, performances en beeldende kunst/installaties van jonge 
experimentele makers, dat een oude haven drie dagen bezet met kunst. Met 
reissubsidie van het FPK wordt Betonder speciaal voor de locatie hermaakt en 
speelt 6 keer voor een sterk groeiend publiek, tot wel 400 man. Doordat Engels de 
voertaal is, is de reactie op de voorstelling zeer goed te registreren en de 
interculturele uitwisseling is zeer inspirerend. De Australische cultuur brengt een 
andere laag in de voorstelling naar boven en door de context van Underbelly Arts 
festival kijkt het publiek naar de dans met een actievere, analytische blik, zoals ze 
naar beeldende kunst zouden kijken. Terug in Nederland blijkt dit avontuur erg 
aantrekkelijke nieuwswaarde te hebben, wat de publiciteit van De Dansers een 
boost geeft. On-line reacties van het publiek: 
- Physical play of the soft and venerable human form with the harsh industrial relic 

that is Cockatoo Island. Beautiful stuff from De Dansers. 
- This performance brought me to tears, absolutely breathtaking 
- Betonder is ons of the best dance pieces I’ve ever seen 

6 voorstellingen 
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Café Ed Sanders en Droomstad 
Door de samenwerking met Frontaal wordt een nieuw 
afzetgebied ontsloten voor De Dansers. Daar vindt De 
Dansers nieuwe, nieuwsgierige programmeurs en 
samenwerkingspartners met interesse in de groep en hun 
werk. Café Ed Sanders en Droomstad, dansconcerten pur 
sang van choreograaf Wies Merkx, gaan in de herfst op 
landelijk tournee, vaak op plekken waar De Dansers nog 
niet eerder hebben gestaan. Daarom zijn de 
publieksaantallen vaak laag bij vrije voorstellingen. De 
publieksreacties zijn echter overweldigend enthousiast en 
de publieksopbouw is al langzaam voelbaar in 2016. De 
voorstellingen hebben bijna dezelfde cast en touren 
gelijktijdig. Een hoogtepunt is het internationale showcase 
festival Imaginatie in Edinburgh, waar Droomstad inslaat als een bom. Hier worden 
contacten opgedaan die resulteren in een tour door het Verenigd Koninkrijk in 
2016. Pers over Droomstad in Edinburgh: 

"Dit is niet slechts een voorstelling, het suggereert een 
levensfilosofie: neem de stemming over, vergeet je angst en 
laat los.. samen!" -  
Edinburgh Guide  
 
"Razend brilliant is zowel de muziek als de beweging, die 
maken dat ze in vervoering met opengesperde ogen naar 
een dansvoorstelling kijken." - The Scotland Herald  

55 voorstellingen 

The Basement 
Het jaar eindigt met twee maanden residentie in Berlijn waarin De Dansers samen 
met Theater Strahl (Duitse coproducent van ROSES) en choreograaf Wies Merkx 
(ROSES, Droomstad, Café Ed Sanders) aan een nieuw stuk werken: The Basement. 
Het project ontvangt internationaliseringsubsidie van het FPK en komt net aan de 
andere kant van de jaarwisseling uit: 12 januari in Berlijn en 8 april in Tweetakt 
Utrecht. 
 Na een onderdompeling in utopische openheid op de vloer bij ROSES 
voelen Guy Corneille, Josephine van Rheenen en Wies Merkx alledrie de 
noodzaak nu te werken met wantrouwen, isolatie, afstoting. Eng, want het is een tot 
nog toe onbevaren gebied voor De Dansers. The Basement gaat over mensen die 
niemand meer dichtbij kunnen laten komen — die wel verlangen naar de nabijheid 
van een ander, maar hen vervolgens van zich af duwen, van zich afbijten. In het 
beschermen van hun kwetsbaarheid, helpen ze al hun kansen op toenadering om 
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zeep. Zes dansers en muzikanten, alleskunners, geven hen een stem en een 
lichaam, met fel, onverbiddelijk partner- en vloerwerk, schrijnende theatrale 
situaties - haast komisch in hun onbeholpenheid - en pijnlijk melancholische songs. 
Voor The Basement wordt audities gehouden om nieuwe dansers aan te trekken 
en De Dansers vindt die in de vorm van Wannes De Porre (Conny Jansen Danst, 
Plan-D, Vloeistof, Woest) en Claire Lamothe (Ultima Vez). Zij geven een frisse input 
aan de voorstelling door de ervaring die ze mee brengen. 
 De opstartfase verloopt niet vlekkeloos: de subsidie wordt in eerste 
instantie positief beoordeeld maar niet toegekend vanwege te sterke concurrentie, 
en de nasleep van de ombouw zet de samenwerking tussen voormalig artistiek 
leider Wies Merk en de huidige leiding op scherp. De Dansers leert de risico’s van 
een dergelijk ambitieus project kennen. 

Educatieve activiteiten 
in 2015 bouwt De Dansers een educatieteam op met Francisca Rijken, Eline 
Karstens en Joske Daamen. Hun energie, theatrale kracht, improvisatievermogen 
en stoere mentaliteit maakt dat hun manier van lesgeven goed aansluit bij de visie 
van De Dansers. Ze zetten zich in voor de culturele partnerschappen, losse 
workshops bij school- en vrije voorstellingen en gaan in op specifieke vragen van 
scholen die werk op maat zoeken. Samen met deze docenten bouwt De Dansers 
verder aan de praktische uitwerking van haar educatieve visie. Er worden betere 
lesbrieven geproduceerd, en komt meer samenhang in lessenseries en er wordt 
aan gewerkt deze visie beter overdraagbaar te maken. 

Partnerschappen 
De Dansers neemt hieraan deel met haar culturele partnerschappen met de 
Internationale Schakelklassen (ISK) en de Johannesschool. Het is een vierjarig 
project en in 2015 winnen de partnerschappen aan verdieping en continuïteit. 
Dans wordt omarmt binnen de scholen en vindt zijn eigen plek als aanvulling op 
het bestaande curriculum. Dit doet het door bij te dragen op vlakken die in de 
normale lessen onderbelicht blijven, zoals bewegen, zelfvertrouwen, en (specifiek 
voor het ISK) fysieke en sociale waardes in een nieuw land. Er is een filmverslag 
van het partnerschap met het ISK gemaakt dat beter laat zien wat er in zo’n 
partnerschap gebeurd dan wat woorden kunnen beschrijven: https://vimeo.com/
138446515. Op de Johannesschool wordt ook samengewerkt met de Muziekroute 
wat resulteert in een dans op de eindejaarsvoorstelling van de Muziekroute in 
TivoliVredenburg. 
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Alle culturele partnerschappen in Utrecht die deelnemen aan deze regeling 
vormen onder leiding van het UCK en de HKU een netwerk. Vanuit dit netwerk 
worden gemeenschappelijke uitwisselingsbijeenkomsten, conferenties en intervisi-
groepen georganiseerd.  Deze ontmoetingen zijn een welkome en waardevolle 
aanvulling op de praktijk, die in de uitvoering van de partnerschappen al gauw de 
overhand neemt.  Het geeft verdieping en draagt sterk bij aan de expertise van 
educatieve medewerkers en de ontwikkeling van een curriculum. De uitwisseling 
tussen alle deelnemers is bovendien motiverend en inspirerend. In deze omgeving 
wordt de educatieve visie van De Dansers steeds scherper gevormd en wint hij 
aan verdieping. 

Kijkje in de Keuken 
Kijkje in de Keuken (KIK) is een nieuwe interactieve improvisatie voorstelling met 
drie dansers voor groep 5 en 6 die in 2015 is geproduceerd i.s.m. Kunst Centraal. 
Het concept is ontwikkeld door Josephine van Rheenen en Francisca Rijken. In KIK 
krijgen de kinderen handvaten om dans te leren ‘lezen’, terwijl voor hun neus een 
voorstelling tot stand komt. Aan de grote hoeveelheid vragen naderhand kun je 
aflezen hoezeer dit de kinderen interesseert. En als je de inhoud van de vragen 
vergelijkt met vragen die na een reguliere voorstelling gesteld worden, kun je zien 
hoeveel directer de kinderen zich tot de dansers en dans verhouden na het zien 
van Kijkje in de Keuken. “Je lijkt zo blij als je danst, hoe komt dat?” “ Vind je het 
spannend om voor zoveel kinderen te staan?” “ Hoe komt je op een idee voor een 
voorstelling?” KIK is volledig geïntegreerd met een voorbereidende 
(beeldinterpretatie en associatie) en afsluitende (zelf bewegen) les die de docent 
zelf met zijn leerlingen kan uitvoeren. Per voorstelling kunnen maximaal 60 
kinderen kijken en i.s.m. Kunst Centraal zet De Dansers deze voorstelling uit in de 
provincie Utrecht. In 2015 speelt KIK ruim 60 keer. 

Artistiek onderzoek 
In februari en maart gaan Guy Corneille, Josephine van 
Rheenen en Noëmi Wagner (al 4 jaar werkzaam bij De 
Dansers) een samenwerking aan met de Theatertroep. 
Een jong Amsterdams theatercollectief van 10 spelers in 
de traditie van ’t Barre land en Discordia. Met hen waagt 
De Dansers zich aan de ontleding van haar eigen 
discipline. Samen pogen de gezelschappen de grenzen 
van dans en toneel te verkennen. Dans wordt gesproken, 
tekst wordt gedanst. De mogelijk- en onmogelijkheden 
jezelf uit te drukken worden onderzocht en binnenstebuiten gekeerd. Het resultaat  
wordt 2 keer in theater Kikker en 6 keer in Frascati gepresenteerd. 

“Vernuftige verkenning van de grenzen van dans en theater. […] Gedertienen staan 
ze deze week op het toneel in Theater Frascati, in een associatief gemonteerde, 
soms bewust stuntelige voorstelling over taal, dans en de onmogelijkheid daar iets 
wezenlijks mee uit te drukken.” Vincent Kouters voor de Volkskrant, 3 april 2015 
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Op 1 mei organiseert De Dansers i.s.m. Charles Corneille, dichter Daan 
Doesborgh en studenten van Codarts Circus Arts het Ears and Eyes festival in de 
Food Factory in Rotterdam. Een avond waarvoor iedereen kunstenaars vrienden uit 
zijn eigen discipline (muziek, circus, dans, poëzie) uitnodigt om een aantal korte 
acts voor te bereiden. Op de dag zelf wordt dan met iedereen gewerkt aan een lijn 
door de avond en het gebouw en cross-overs van verschillende acts waarna het 
publiek een avond voorgeschoteld krijgt waar ze oren en ogen tekort komen. 

Ook wordt gestart met de voorbereidingen voor Ten Noorden van Nergens. Guy 
Corneille en Josephine van Rheenen gaan door op de lijn die is ingezet met 
Zanding/Betonder en maken een locatie-dansconcert dat o.a. zal spelen op Oerol, 
Over het IJ Festival, Down the Rabbit Hole, Cadans Festival, Kunsten op Straat, 
Festival der Aa en op een Utrechtse locatie i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht. Om dit 
project mogelijk te maken wordt er bij verschillende fondsen subsidie 
aangevraagd. Door subsidie van het FPK en het Prins Bernard Fonds gaat het 
project zeker door. 

Slotwoord 
De investeringen die in 2015 worden gedaan in nieuwe kantoormedewerkers, 
huisvesting, vormgeving, samenwerking met Frontaal en het bereiken van nieuwe 
podia en publiek, zijn de bouwstenen waarmee De Dansers in het komende jaar 
kan doorbouwen. De première van The Basement is voor het huidige 
marketingapparaat een vuurproef: hiermee wordt een slag gemaakt in de 
landelijke bekendheid van De Dansers die al in 2015 is voorbereid. De versterking 
op kantoor en de verbeterde werkomstandigheden geven Josephine van Rheenen 
en Guy Corneille de rust om zich volledig te storten op de artistieke 
totstandkoming van Ten Noorden van Nergens en Binnenbeest, twee nieuwe 
stukken waarvan de eerste in 2016, de tweede in 2017 uitkomt. 

De Dansers in haar huidige vorm staat aan het begin van een volgende periode 
van groei, waarin de artistieke leiding zich kan ontwikkelen als makersduo; de 
zakelijke organisatie uitbreidt en verduurzaamt; en het landelijk publieksbereik 
toeneemt, met name bij vrije voorstellingen. In deze periode nemen de financiële 
bedreigingen in het veld waar De Dansers opereert toe: de nieuwe VAR-regeling 
en het wegvallen van locale cultuursteunpunten voor scholen zullen de exploitatie 
kostbaarder maken. De Dansers in haar huidige vorm heeft tot stand kunnen 
komen door de inzet van bestemmingsreserves en projectsubsidies, en kan 
daarop ook nog in 2016 opereren. Om de huidige groei door te kunnen zetten in 
de volgende kunstenplanperiode en de investeringen van de afgelopen jaren niet 
verloren te laten gaan, heeft De Dansers structurele subsidie aangevraagd bij het 
Fonds Podiumkunsten en een verhoging van het huidige subsidiebedrag bij de 
Gemeente Utrecht. 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Bestuursverslag 2015 

De nieuwe productie the Basement en een nieuwe thuisbasis symboliseren het 
jaar 2015 voor De Dansers. Zowel in artistieke zin als in organisatorische zin 
hebben De Dansers dit jaar gewerkt aan de basis van het gezelschap.  Meer en 
meer ontwikkelen Guy Corneille en Josephine van Rheenen hun eigen signatuur 
voor het gezelschap. Zij werkten als jonge makers aan hun eerste voorstellingen 
Pokon(2014) en ZANDING/BETONDER (2014) en namen deel aan de 
totstandkoming van The Basement i.s.m. choreograaf Wies Merkx, de opvolger van 
de prijswinnende internationale coproductie Roses (2013).  

Ook in organisatorische zin is een nieuwe stap in de ontwikkeling gezet. Met de 
verhuizing naar de Berenkuil, zijn de voorzieningen voor de Dansers verbeterd en 
is aansluiting gevonden bij andere jeugdgezelschappen. Voor de verkoop wordt 
de samenwerking met Frontaal Theaterbureau voortgezet, de marketing strategie 
is met een extern advies uitgewerkt en op kantoor is er capaciteit ingezet voor de 
zakelijke ondersteuning.  

De Dansers waren weer vaak te zien in Utrecht, Nederland en op internationale 
podia. Met 134 voorstellingen en bijna 25.000  bezoekers blijft de speellijst 
onverminderd goed gevuld. Bijzonder waren de optredens bij de culturele 
zondagen, op de Parade en bij Motel Mozaique. 

Het bestuur stelt vast dat met deze basis  de organisatie de stappen kan zetten 
voor de nieuwe cultuurplan periode. Er is grote waardering voor de directie, 
kantoor en dansers dat zij dit resultaat hebben bereikt. Het bestuur ziet met 
vertrouwen de plannen voor de toekomst tegemoet  

Werkwijze 
Het bestuur is in 2015 drie keer elkaar gekomen. Naast de gebruikelijke 
onderwerpen als financiën, de voorstellingen, is er veel gesproken over de 
opbouw van de organisatie. Ook is er buiten de vergaderingen om regelmatig 
contact geweest tussen de leiding en individuele bestuursleden.  

In januari is het bestuur in een nieuwe samenstelling van start gegaan. Dirmia 
Andeweg heeft de functie van secretaris overgenomen van Ruth Slob, die eind 
2014 haar functie heeft neergelegd.  Ook is in 2015 een nieuwe penningmeester 
aangetreden in de persoon van Aad Kuin.  Met Erna Beenakker heeft het bestuur 
ook de artistieke verantwoordelijkheid van het bestuur geborgd. In 2015 heeft 
Trude Cone aangekondigd haar functie na vele jaren neer te leggen. In 2016 zal er 
een vacature worden opengesteld.  

De directie heeft het bestuur in 2014 tijdig voorzien van informatie die nodig is 
voor een goede taakinvulling. Die informatie is zowel artistiek inhoudelijk, 
uitvoerend als financieel van aard. Stukken als begroting en jaarrekening liggen 
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ten grondslag aan de besprekingen, naast mondelinge rapportages over de 
voortgang van voorstellingen en projecten ter vergadering. Indien gewenst was er 
tussentijds contact tussen directie en bestuur. Ook is er regelmatig contact 
geweest met de dansers, musici en technici zelf. 

De Dansers hebben in 2015 een goede basis gelegd en dat is ook terug te zien in 
de cijfers. Door de goede speellijst zijn de eigen inkomsten 59% van de totale 
omzet en het totale exploitatietekort is €462 . Dit betekent dat in 2015 de 
algemene reserves van De Dansers niet veel zijn aangesproken.  

Code goed bestuur  
De Dansers hanteren, conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Utrecht, 
de ‘code goed bestuur’ van de stad. Deze is in lijn met de code culturele 
governance.  

Het bestuur vergadert altijd in aanwezigheid van de directie. Daarmee geven ze 
een andere invulling van de werkwijze dan in code wordt voorgesteld. Het bestuur 
kiest voor deze invulling omdat De Dansers een kleine, open en transparante 
organisatie is, waarin onderling vertrouwen het uitgangspunt is. Ook om 
praktische redenen is een gezamenlijke vergadering het meest effectief. 
Overigens zal, indien nodig, het bestuur wel een aparte vergadering kunnen 
uitschrijven. Vanwege dezelfde reden is er geen vertrouwenspersoon aangewezen 
om (vermeende) onregelmatigheden bij te kunnen melden.  

Gegeven de voorwaarden van de landelijke subsidies zullen De Dansers in 2016 
overgaan op de code cultural governance 

Samenstelling 

Het bestuur van stichting de Dansers kende in 2015 de volgende samenstelling: 

de heer Patrick Cramers, voorzitter 
mevrouw Dirmia Andeweg, secretaris (lid sinds 23-01-2015) 
de heer Aad Kuin, penningmeester (lid sinds 19/11/2015) 
mevrouw Trude Cone, lid (lid tot dec. 2015) 
mevrouw Erna Beenakker, lid (lid sinds 23-01-2015) 

Alle bestuursfuncties betreffen onbezoldigde functies. 
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Bijlage Samenstelling bestuur 

Patrick Cramers, Voorzitter 
- Manager strategische bedrijfsvoering   
- Lid Raad van Toezicht Utrechts Centrum voor de Kunsten 
- Lid bestuur Rotterdam Circusstad 
- Voorzitter bestuur thema afdeling onderwijs D66 
- Voorzitter stichting circuscultuur 

Dirmia Andeweg, Secretaris 
- Accountmedewerker Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) 
- Freelance Gastvrouw voor het Witte Pand van SWK creatieve huisvesting 
- D66 Utrecht lid werkgroep cultuur  

Aad Kuin, Penningmeester 
- Adjunct-directeur Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 
- Ambachtelijke bakker  

Trude Cone, lid 
- Coach De Lachende Cactus van stilstand naar nieuw perspectief 
- Freelancer 
- Coördinator Studie+Handicap, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Erna Beenakker, lid 
- Coach; Coaching-You 
- VVE-Coach; Stichting IJsterk Amsterdam; Voorscholen en peuterspeelzalen 
- Lid Bestuur Stichting Schoolbuddy’s; Stichting die op komt voor chronisch zieke 
kinderen in het onderwijs 
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Prestatieverantwoording
Huidig 
boekjaar 

Vorig 
boekjaar 

  Aantal Aantal 
bezoekers

Aantal Aantal 
bezoekers

1. producties

nieuwe producties 0 2

reprises 6 4

     

2. vrije voorstellingen    

in standplaats 16 2165 7 538

in regio 1 178 0 0

in de rest van Nederland 29 2602 42 3891

in Europa 4 581 25 3527

buiten Europa 6 1363 6 1620

totaal vrije 
voorstellingen

56 6889 80 9576

         

3. schoolvoorstellingen        

in standplaats 18 1899 13 1381

in regio 4 944 2 178

in de rest van Nederland 51 9525 27 3681

in Europa 5 1175 15 1433

buiten Europa 0 0 0 0

totaal 
schoolvoorstellingen

78 13543 57 6673

         

4. overige activiteiten        

educatieve activiteiten 97 3168 25 525

niet schoolgebonden 
activiteiten

9 566

totaal overige 
activiteiten

106 3734 25 525

         

totaal 240 24166 162 16774
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Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

JAARREKENING 2015

Stichting De Dansers, Utrecht



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

Activa

31-12-2015 31-12-2014
€ €

VASTE ACTIVA

I Immateriële vaste activa            -          -

II Materiële vaste activa
Verbouwing - 1.000
Kantoorinventaris - 270
Vervoermiddelen 6.488 9.018
Apparatuur 602 1.338
Overig 555 924

7.645 12.550

TOTAAL VASTE ACTIVA 7.645 12.550

VLOTTENDE ACTIVA

I Vorderingen
Debiteuren 2.753 5.250
Te ontvangen subsidies 5.615 29.336
Omzetbelasting 4.967 866
Vooruitbetaalde kosten 628 0
Te ontvangen rente 1.100 0
Te ontvangen bedragen 35 3.833

15.098 39.285
II Liquide middelen

kas 271 134
bank 7.920 30.682
spaarrekening 165.000 121.000

173.191 151.816

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 188.289 191.101

TOTAAL ACTIVA 195.934 203.651



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

Passiva

31-12-2015 31-12-2014
€ €

EIGEN VERMOGEN

I Algemene reserve
stand per 1 januari 106.621 76.065
resultaat boekjaar -462 30.556
stand per 31 december 106.159 106.621

II Bestemmingsreserve
instandhouding repertoire 28.883 28.883

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 135.042 135.504

VREEM VERMOGEN

I Vreemd vermogen lang          -          -

II Vreemd vermogen kort
Crediteuren 5.383 12.439
Nog te ontvangen facturen 6.750 0
Vooruitbetaalde subsidies 42.500 0
Te betalen loonheffing 3.346 38.887
Reservering vakantiegeld 2.696 216
Overige schulden 217 16.605

60.892 68.147

TOTAAL VREEMD VERMOGEN 60.892 68.147

TOTAAL PASSIVA 195.934 203.651



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

Staat van baten en lasten

BATEN 2015 2014
€ €

I EIGEN INKOMSTEN

1.  Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 163.430 84.385
Overige directe inkomsten 7.865 1.100

171.295 85.485

2. Indirecte inkomsten 1.798 13.751

3. Private fondsen 7.000 0

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 180.093 99.236

II SUBSIDIES
1. subsidie gemeente Utrecht 75.000 75.000
2. subsidie Fonds Cultuurparticipatie 30.000 25.865
3. subsidies Fonds Podiumkunsten 20.820 0

125.820 100.865

TOTAAL SUBSIDIES 125.820 100.865

TOTAAL BATEN 305.913 200.101

LASTEN

I BEHEERSLASTEN
1. Beheerslasten personeel 55.553 20.004
2. Berheerslasten materieel 34.810 41.525

90.363 61.529

II ACTIVITEITENLASTEN
1. Activiteitenlasten personeel 153.720 85.602
2. Activiteitenlasten materieel 56.920 23.644

210.640 109.246

TOTAAL LASTEN 301.003 170.775

SALDO BATEN MINUS LASTEN 4.910 29.326

Rentebaten 1.100 1.230
Bijzondere baten/lasten -6.472 0

EXPLOITATIERESULTAAT -462 30.556



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaaf-
prijzen c.q. nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van richtlijn 640 'organisaties zonder winststreven'.

Vermogensmutaties worden verantwoord in de exploitatierekening. Eventuele 
aanwending van bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen dan wel voorzieningen 
worden overeenkomstig verwerkt via de exploitatierekening.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijzen onder 
aftrek van op economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, veminderd met een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten worden genomen op het moment dat deze gerealiseerd zijn. Lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Kosten worden
toegerekend aan de periode waarin zij zijn ontstaan.

Gemeente Utrecht
Confrom de subsidiebepalingen van de Gemeente Utrecht wordt aan stichtingen die
de gemeente subsidieert een maximale reserve toegestaan van 15% van de jaaromzet.
Stichting De Dansers overschrijdt deze 15%. In overleg met de gemeente Utrecht
is overeengekomen dat de stichting uiterlijk 31-12-2016 haar reserves heeft
teruggebracht tot het maximaal toegestane bedrag van 15% van de omzet. 



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

verbouwing kantoor vervoer apparatuur overig

Boekwaarde
per 1-1-2015 1.000 269 9.018 1.338 925

Afschrijving -1.000 -269 -2.530 -735 -370

Boekwaarde
per 31-12-15 - - 6.488 602 555

Cumulatieve 25.871 7.331 14.500 9.651 17.968
aanschafwaarde

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2015
€

VORDERINGEN
Debiteuren

Stadsschouwburg Utrecht 1.961
Nijmegen 792

2.753
Te ontvangen subsidies

Gemeente Utrecht 2015 3.750
Partnerschappen 3.000
Te verrekenen partnerschappen 2014 -1.135

5.615
Te ontvangen rente

Rente spaarrekening over 2015 1.100

Te ontvangen bedragen
Netto lonen 35



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP BALANS PASSIVA

VREEMD VERMOGEN KORT 31-12-2015
€

Crediteuren
Crediteuren boekjaar 4.040
Crediteuren 2014 1.343

5.383
Nog te ontvangen facturen

Administratie en accountant 5.000
Cijferkunsten 2015 1.750

6.750

Vooruitbetaalde subsidies
F.P.K. Inzake The Basement 12.500
F.P.K. Inzake Ten Noorden van Nergens 30.000

42.500

Overige schulden
pensioenpremies 217



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

In 2015 is gekozen voor een andere indeling van het grootboek. Daardoor is een
goede vergelijking met de cijfers van 2015 met die van 2014 niet altijd mogelijk

BATEN 2015 2014
€ €

I EIGEN INKOMSTEN

1. Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Uitkoop binnenland 142.548 56.650
Partage binnenland 8.732
Uitkoop buitenland 12.150 27.735

163.430 84.385
Overige directe inkomsten
Bijdrage co-producenten 4.132
Bijdrage reis-/veblijfskosten buitenland 3.733 1.100

7.865 1.100

2. Indirecte inkomsten
verhuur 1.798 5.600
overig 0 8.151

1.798 13.751

3. Private fondsen
Bijdrage VSBfonds inzake ROSES 7.000 -

II SUBSIDIES

3. Subsidies Fonds Podiumkunsten
Reissubsidie t.b.v. Betonder /Australie 6.320
Productiesubsidie t.b.v. The Basement 14.500

20.820 0



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

LASTEN
I BEHEERSLASTEN 2015 2014

€ €
1. Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding 7.598 16.342
Artistieke leiding 15.196
Zakelijke ondersteuning/productie 22.021
Marketing/PR 9.938 2.020
Verkoopkosten / Overig 800 1.642

55.553 20.004
2. Beheerslasten materieel

Afschrijvingen 4.904 7.871
Huur 12.993 15.090
Onderhoud 1.962 171
Administratie en accountant 8.530 7.000
Kantoorkosten/telefonie/internet 1.387 1.321
Verzekeringen 3.007 1.576
Kantinekosten 182 2.035
Autokosten 836
Bankkosten 109 145
Bestuurskosten 174
PR Algemeen 289 2.392
Reiskosten Algemeen 437 1.639
Overig 2.285

34.810 41.525

II ACTIVITEITENLASTEN

1. Activiteitenlasten personeel
personeel voorbereiding:

Personeel Cafe Ed Sanders 6.350
Personeel Droomstad 6.626
Personeel POKON 1.120
Personeel KIK 2.419
Personeel Basement 30.175
Personeel Tetris 2.800
Personeel Ten Noorden 1.500

50.990 9.630
personeel uitvoering:

Personeel presentatiedag 2.181
Personeel Cafe Ed Sanders 20.550
Personeel Roses 21.818
Personeel Droomstad 26.059
Personeel POKON 6.610
Personeel KIK 8.713
Personeel Tetris 10.650
Personeel partnerschappen 6.149

102.730 75.972

Totaal activiteitenlasten personeel 153.720 85.602



Financieel jaarverslag Stichting De Dansers

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

2015 2014
€ €

II Activiteitenlasten materieel
materieel voorbereiding:

Decor/kostuums/rekwieten 2.613 980
Muziek/film/band 717 165
Techniek 252 248
Reis- en verblijfkosten 11.834 1.325
huur repetitieruimte/overig 750 390

16.166 3.108

materieel uitvoering:
Afschrijvingskosten 0 3.635
Materiaalkosten speelperiode 84 2.888
Reis- en verblijfskosten 20.860 11.115
Impressariaatskosten 9.980 2.899

30.924 20.537

marketingkosten 7.643 -

educatieve activiteiten:
KIK materieel 1.679
Partnerschappen materieel 508

2.187 0

Totaal activiteitenlasten materieel 49.277 23.645

BIJZONDERE LASTEN
Afboeking niet meer te innen Partnerschapbijdrage 2013 6.472





Contract(Uren Contract(Tarief Herzien(Contract Real%Uren Tarief%per%uur Real
2015 2015 2015 2015 2015 2015

LASTEN
A. Coördinatiekosten
1. Personeelskosten
1. Algemeen%coördinator

2. Projectadministratie

3. Financieel%beheer

4. Accountant

5. Verslaglegging

totale:personeelskosten/FTE %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >:::::::::::::: >:::::::::::
2. Materiële:kosten
1. lesmateriaal

2. uitkoopsom

3. verbruiksmateriaal

4.

5.

Totale:Materiële:kosten -                  -           -        
Totale:Coördinatiekosten:(1+2) -                  -           -        

B. Activiteitenlasten
3.1 Personeelskosten

voor:activiteiten:gericht:op:de:
ontwikkeling,:verdieping:en:
vernieuwing:(doel:1)

1. samenstellen%programma%per%leerj. 5,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 179       
2. inh.afstemming%partner%en%school 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
3. lessen,%presentaties%en%activiteiten% 13.823((((((((((((((((( 50,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 1.786    
4. concept%ontwikkeling% 1.613(((((((((((((((((((( 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

5.

Organisatorische%afstemming%
partner%en%school 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

6. begeleiding/coörd./admin.%partners 1.000(((((((((((((((((((( 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
7. monitoring%en%evaluatie 2.791(((((((((((((((((((( 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
8. EduNLab%HKU 25,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 893       

9.

leiding/disseminatie/communicatie%
UCK 35,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 1.250    

Totale:Personeelskosten/FTE %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 19.227&&&&&&&&&&&&&&&&& 165,00:::::::: 5.894:::::::
3.2. Materiele:kosten::voor:activiteiten:

gericht:op:de:ontwikkeling,:
verdieping:en:vernieuwing:(doel:1)

1. lesmateriaal

2. uitkoopsom 1.750(((((((((((((((((((( 10.634  
3. verbruiksmateriaal 601       
4.

5.

Totale:Materiële:kosten 1.750               11.235  



4.1 Personeelskosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
voor:activiteiten:die:bijdragen:aan:
de:vakinhoudelijke:deskundigheid:
(doel:2)

1. samenstellen%programma%per%leerj. 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
2. inh.afstemming%partner%en%school 15,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 536       
3. lessen,%presentaties%en%activiteiten% 50,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 1.786    
4. concept%ontwikkeling% 3.108(((((((((((((((((((( 15,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 536       

5.
Organisatorische%afstemming%
partner%en%school 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

6. begeleiding/coörd./admin.%partners 2.791(((((((((((((((((((( 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
7. monitoring%en%evaluatie 4,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 143       

Totale:Personeelskosten/FTE -               5.899               114,00     4.072    
4.2 Materiele:kosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

voor:activiteiten:die:bijdragen:aan:
de:vakinhoudelijke:deskundigheid:
(doel:2)

1. lesmateriaal
2. uitkoopsom 1.300    
3. verbruiksmateriaal 527       

Totale:Materiële:kosten -                  1.827    

5.1.
Personeelskosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
voor:activiteiten:gericht:de:relatie:
van:de:school:met:de:lokale:en:
social:omgeving:::::::::::::::::::::(doel:3)

1. samenstellen%programma%per%leerj. 5,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 179       
2. inh.afstemming%partner%en%school 5,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 179       
3. lessen,%presentaties%en%activiteiten% 5.452(((((((((((((((((((( 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
4. concept%ontwikkeling% 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

5.
Organisatorische%afstemming%
partner%en%school 2,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 71         

6. begeleiding/coörd./admin.%partners 4,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 143       
Totale:Personeelskosten/FTE -               5.452               36,00       214,32        1.286    

5.2
Materiele:kosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
voor:activiteiten:gericht:de:relatie:
van:de:school:met:de:lokale:en:
social:omgeving::::::::::::::::::::(doel:3)

1. lesmateriaal
2. uitkoopsom 4.166    
3. verbruiksmateriaal
4.
5.

Totale Materiële kosten -                  4.166    

6.1.
Personeelskosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
voor:activiteiten:die:bijdragen:aan:
het:ontwikkelen:van:
instrumentarium:::::::::::::::::::(doel:4)



1. samenstellen%programma%per%leerj. 1.600(((((((((((((((((((( 4,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 143       
2. inh.afstemming%partner%en%school 5,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 179       
3. lessen,%presentaties%en%activiteiten% 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       
4. concept%ontwikkeling% 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

5.
Organisatorische%afstemming%
partner%en%school 1,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 36         

6. begeleiding/coörd./admin.%partners 2,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 71         
7. monitoring%en%evaluatie 2,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 71         
8. EduNLab%HKU 8,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 286       

9.
leiding/disseminatie/communicatie%
UCK 2,00%%%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 71         
Totale:Personeelskosten/FTE -               1.600               44,00       1.572    

6.2
Materiele:kosten::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
voor:activiteiten:die:bijdragen:aan:
het:ontwikkelen:van:
instrumentarium:::::::::::::::::::(doel:4)

1. lesmateriaal
2. uitkoopsom
3. verbruiksmateriaal 300((((((((((((((((((((((( 300       
4.
5.

Totale:Materiële:kosten 300                  300       

C. Monitoring:en:evaluatie
7. Kosten:monitoring:en:evaluatie
1. monitoring%en%evaluatie 1.000(((((((((((((((((((( 18,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 643       
2. begeleiding/coörd./admin.%partners 15,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 536       
3. verbruiksmateriaal
4. EduNLab%HKU 10,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 357       

5.
leiding/disseminatie/communicatie%
UCK 15,00%%%%%%%%%% 35,72%%%%%%%%%%%%%% 536       

Totale kosten monitoring en 
evaluatie -               1.000               58,00       2.072    

Totale  Activiteitenlasten ( B 
3.1 t/m 6.2) -               34.228             359,00     30.351  

Totale kosten (A +B+ C) -               35.228             417,00     35,72          32.423  

Perc.Coördinatiekosten (max. 
7% totale lasten) -                  -           -              -        

Perc. MONEVA t.o.v. 
activiteitenlasten (min 2%)

D. BATEN
1. Subsidie:FCP

Aangevraagde%Subsidie%FCP 15.000((((((((((((((((( 15.000  
2. Matchingsbijdrage

Matching%Provincie
Matching%gemeente 15.000((((((((((((((((( 15.000  
Matchingspercentage%(minimaal%50%)

3. Opbrengsten



Publieksinkomsten
1.
2.
3.
4.
5.

totaal Publieksinkomsten -                  -           -        
Sponsorinkomsten

1.
2.
3.
4.
5.

totaal Sponsorinkomsten -                  -           -        
Overige%inkomsten

1. Eigen Bijdragen 5.228((((((((((((((((((((
2.
3.
4.
5.

Totaal Overige Inkomsten 5.228               -           -              -        
Subsidies/bijdragen

1. Subsidies/fondsen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

totaal Subsidies/Bijdragen -                  -           -        
Bijdrage:onderwijsinstellingen

1.
2.
3.
4.
5.

Totaal Onderwijsinstellingen -                  -           -              -        
Totale opbrengsten 5.228               -           -              -        
Totale Baten (1+2+3) 35.228             -           -              30.000  
Resultaat %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >417,00:::::: >2.423:::::


