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1. Inleiding

Doelstelling

Bestuur & Toezicht
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
M.P.Y. De Man (lid, artistiek leider, creator)
W. Goedheer (lid, zakelijk leider, creator)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
D.J. Meyer, voorzitter
R.W.P. Bierens, lid
G.V. Van Campen, lid
G.G.P. De Wael, lid

Financiering uit subsidies 

 €          290.160 

132.967€          

Daarnaast werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en subsidienten:
Bijdragen uit publieke middelen 44.584€            
Bijdragen uit private middelen 133.570€          

Totale subsidies en bijdragen 2018 601.281€          

Resultaat & bestemming
In het verslagjaar bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.632€              
Rentebaten en -lasten 2€                     

Resultaatbestemming
175.221€          
170.376€          

Hierna bedraagt het resultaat 9.479€              
Dit resultaat word - conform de subsidierichtlijnen - toegevoegd aan de algemene reserve

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming -€                  

Voornaamste financiele conclusies
De gerealiseerde omzet is lager dan in de jaarbegroting opgenomen, de kosten zijn eveneens lager. Het totale 
resultaat uit projecten is gestegen. Er is een kleiner deel van de meerjarige subsidie aangewend dan begroot en er is 
geïnvesteerd in nieuwe projecten. Per saldo neemt het resultaat dat aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd 
daarmee af ten opzichte van de jaarbegroting.  

Stichting Nieuwe Helden heeft ten doel het (doen) realiseren van theatervoorstellingen, theaterproducties en 
aanverwante kunst- en cultuurprojecten, al dan niet gezamenlijk met andere culturele instellingen of maatschappelijke 
organisaties.

Er werd een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter hoogte van
Er werd uit de bestemmingsreserve een bedrag onttrokken ter hoogte van:

Stichting Nieuwe Helden ontvangt een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het 
kader van de deelregeling Meerjarige activiteitensubsdies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 . Voor 
het jaar 2018 is toegezegd:
Tevens ontvangt de stichting een meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds Podiumkunsten 
in het kader van de deelregeling Vierjarige subsdies AFK 2017-2020 . Voor het jaar 2018 is 
toegezegd:
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Overzicht van aantal producties, activiteiten en bezoekers

Producties Voorstellingen bezoekers

Bejaarden & Begeerte 20 1633
De Man door Europa 13 1558
De Man is Lam 16 2013
Hello Asia 15 1786
LOS 7 938
OOG 57 436
De Man en Andere Helden 2 190
Creatieve concepten 2 1558
Ronja 6 998
SAM 28 2639
The Man Squad 10 702
Wij Varkenland 9 1168
Yes Please 10 762
Totaal voorstellingen 195 16381

Losse opdrachten 24 6312
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2. Balans (samenvatting)

ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17

Vaste activa 1.702€           -€                 

Vlottende activa 521.556€       865.761€          
Vorderingen 209.662€       425.074€          
Liquide middelen 311.895€       440.687€          

totaal Activa 523.258€       865.761€          

PASSIVA 31-dec-18 31-dec-17

Eigen Vermogen 288.350€       283.717€          
Algemene reserve 73.196€         63.717€            
Overige reserves 215.155€       220.000€          

Langlopende schulden 69.750€         69.750€            

Kortlopende schulden 165.158€       512.294€          

Totaal Passiva 523.258€       865.761€          
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3. Functionele exploitatierekening (samenvatting)

BATEN 2018 2018  begroting FPK 2017
realisatie begroting gemiddeld realisatie

Eigen inkomsten
1. Publieksinkomsten 266.143€                    95.000€                   217.788€                
2. Sponsorinkomsten -€                                10.000€                   -€                            
3. Overige directe inkomsten 666.027€                    195.000€                545.255€                
4. totaal directe opbrengsten 932.169€             1.297.790€      300.000€          763.043€          

5. Indirecte opbrensten 4.441€                 3.000€             2.500€              12.275€            

6. Bijdragen uit private middelen 134.145€             50.000€           75.000€            31.698€            

7. Totaal eigen inkomsten 1.070.755€          1.350.790€      377.500€          807.016€          

Publieke middelen
8. Totaal Publieke subsidies en bijdragen 467.711€             409.000€         429.000€          440.879€          

TOTALE BATEN 1.538.466€          1.759.790€      806.500€          1.247.895€       

Inkomstenquotes
Eigen inkomsten quote (eigen inkomen / totale baten) 70% 77% 47% 65%
Andere inkomsten (% inkomsten behalve FPK) 81% 84% 65% 77%

Toelichting
De eigen inkomsten zijn weer verder gestegen ten opzichte van vorig boekjaar door een toename in omvang en aantal van 
projecten.  Deze waren nog wat hoger begroot maar door het wegvallen van het project GROEI valt de realisatie ten opzichte 
van de begroting lager uit.
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LASTEN 2018 2018 begroting FPK 2017
realisatie begroting gemiddeld realisatie

Beheerslasten
1. Beheerslasten personeel 77.594€                       64.200€                 113.000€                67.029€                   
2. Beheerslasten materieel 49.930€                       82.050€                 40.550€                   46.406€                   
3. totaal beheerslasten 127.524€             146.250€         153.550€          113.435€          

Activiteitenlasten

4. Activiteitenlasten personeel
voorbereiding (1) 978.913€                    268.000€                287.543€                
uitvoering 185.400€                    130.000€                251.055€                

1.164.313€          398.000€          538.598€          
5. Activiteitenlasten materieel

voorbereiding (1) 165.225€                    90.000€                   77.010€                   
uitvoering 39.055€                       115.000€                60.526€                   
marketing 2.211€                          50.000€                   -€                            

206.491€             255.000€          137.537€          

6. Lasten coproducties 35.507€               -€                  234.852€          

7. Totaal activiteitenlasten 1.406.310€          1.643.000€      653.000€          910.987€          

8. TOTALE LASTEN 1.533.835€          1.789.250€      806.550€          1.024.422€       

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 4.632€                 (29.460)€          (50)€                  223.473€          

Renstebaten / -lasten
Saldo rentebaten/ -lasten 2€                        -€                 50€                   104€                 

EXPLOITATIERESULTAAT 4.633€                 (29.460)€          -€                  223.577€          

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsreserve (onttrekking) (4.845)€               (75.850)€          -€                  220.000€          

Dotatie aan Algemene Reserve 9.479€                 46.390€           -€                  3.577€              

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming -€                    -€                 -€                  -€                  

Toelichting
Net als de inkomsten, zijn ook de kosten ten opzichte van vorig boekjaar gestegen maar ten opzichte van de begroting gedaald. 
De grootste stijging ten opzichte van vorig jaar vindt plaats bij de personele activiteitenlasten. Door de toename van omvang 
en aantal projecten stijgt de inzet van personeel. Hiertegenover staat 1. Een stijging van de omzet; 2. een daling van de 
coproductiekosten en 3. De aanwending van bestemmingsreserves.

Notes
1) De stijging in voorbereidingskosten  wordt als volgt verklaard: onder uitvoeringskosten zijn in 2018 enkel kosten geboekt die 
samenhangen met de uitvoering van voorstelingen alle andere (project)kosten zijn onder voorbereidingskosten geboekt. Voor 
2019 wordt een aanscherping van deze definitie voorzien.
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Specificatie Resultaatbestemming

1. Bestemmingsreserve OOG
beginsaldo 100.000€                    
Mutatie (ontrekking) (100.000)€                  
eindsaldo -€                                

2. Bestemmingserserve Ocharme
beginsaldo 60.000€                       
Mutatie (ontrekking) (32.016)€                     
eindsaldo 27.984€                       

3. Bestemmingsreserve Democracy
beginsaldo 60.000€                       
Mutatie (ontrekking) (43.205)€                     
eindsaldo 16.795€                       

4. Bestemmingsreserve Project 2020
beginsaldo -€                                
Mutatie (dotatie) 60.000€                       
eindsaldo 60.000€                       

5. Bestemmingsreserve meerjarige subsidie
beginsaldo -€                                
Mutatie (dotatie) 110.376€                    
eindsaldo (110.376)€                  

Totaalsaldo mutatie bestemmingsreserve (onttrekking) (4.845)€               

De totale vierjarige subsidie is gebudgetteerd  aan projecten die over meerdere jaren lopen. Het gedeelte van de meerjarige 
subsidie dat in 2018 is ontvangen en gekoppeld aan projecten, maar nog nog niet besteed is, is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve meerjarige subsidie. Dit  bedrag komt tot stand door de gebruikte meerjarige subsidie zoals opgenomen in 
het projectoverzicht, af te trekken van de in 2018 ontvangen subsidie.

Het project Democracy  is eveneens 2018 opgestart en krijgt een vervolg in 2019 en 2020. In 2018 is een eerste deel van de 
bestemmingsreserve aangewend

Het project Ocharme is in 2018 opgestart en krijgt een vervolg in 2019. In 2018 is een eerste deel van de bestemmingsreserve 
aangewend

De bestemmingsreserve is volledig aangewend voor het project OOG Amsterdam

Er wordt een bestemmingsreserve aangelegd voor het laatste grote project dat binnen deze meerjarensubsidie wordt 
ontwikkeld
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Personele bezetting (beheer + activiteiten)

2018 2017
fte uitvoerend (projecten) 26 8
fte niet uitvoerend (beheer) 2,5 4
Totaal 28 12
waarvan in vaste dienst 0 0
waarvan in tijdelijke dienst 0 0

Toelichting

De stichting heeft geen personeel in (vaste) dienst. De genoemde fte's zijn een indicatie gebaseerd op de uren van 
opdrachtnemers die freelance bij projecten betrokken zijn. Bestuurlijke taken voor de stichting worden onbezoldigd verricht. De 
schatting van fte's is gebaseerd op dehoogte van de totale honoraria.

De stijging en groei van projecten leidde in verslagjaar ook tot een toename van opdrachtnemers / omvang van de opdrachten.
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4. Grondslagen

Grondslagen voor waardering

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Richtlijn Organisatie-Zonder-
Winststreven RJ 640

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens de aanschafwaarde onder aftrek van eventuele 
afschrijvingen.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa / passiva
De overlopende activa en passiva worden worden per project bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten
Kosten en baten worden geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben (matchingsprincipe)

Bijzondere baten en lasten
Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsoefening behorende, baten en lasten 
verantwoord


