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6. Overzicht Omzetbelasting
Omzet Omzetbelasting
in €
in €
B.T.W. hoog tarief
B.T.W. laag tarief
Totaal af te dragen omzetbelasting
Totaal voorbelasting
te ontvangen
Aangiftes Q1 t/m Q3 reeds ontvangen
Saldo te ontvangen

0
5.900

0
354
354
2.152
1.798
874
924

Omzetbelasting nr.: NL 8548.51.951
Specificatie balanspost
Aangifte Q4 te ontvangen
Te suppleren 2015 (te ontvangen)
Balanstotaal

895
29
924
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5. Toelichting staat van baten en lasten
BATEN
Opbrengsten
Omzet Laag
Subsidies aandeel boekjaar
Overige bijdragen en baten
Totaal opbrengsten

2015
in €
5.900
1.721
5.980
13.601

LASTEN
Beheerslasten materieel
Administratiekosten
Algemene kosten

Activiteitenlasten personeel
Gage acteurs
Regisseur
Schrijver
Productieleiding

Activiteitenlasten materieel
Transport, reis en verblijfskosten
Projectkosten
Publiciteit
Website
Acquisitie

Jaarrekening 2015 Stichting Kat op het Spek

300
291
591

4.000
1.000
2.000
5.000
12.000

45
654
249
35
27
1.010
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Inleiding

‘Met scherp schieten, niet met hagel’
Tommy Wieringa aan Thijs Prein.

2015 was het begin van Kat op het spek. De plannen waren
groot, de wensen nog groter. De eerste maanden van het jaar
stonden in het teken van de noodzakelijke rompslomp die bij
het oprichten van een stichting horen. Toen Kat op het Spek op
papier dan uiteindelijk bestond begonnen de voorbereidingen
voor het eerste stuk.
Welke schrijvers zouden meewerken aan het stuk? Wat zijn de
afspraken en de spelregels? Hoe leg je die vast? En hoe houd
je je daar vervolgens aan? Hoe werk je samen? Wie wil je in je
team? Voor wie iets begint, is alles de eerste keer. Met een
gezonde mix van inzicht, ervaring, geluk en bluf begonnen wij
aan onze reis. Die resulteerde in de eerste productie van de
jonge theatergroep: Oost/West.
Kat op het spek bleek een systeem en een platform te zijn
geworden, groter dan de twee dromers met wensen uit het
begin van het jaar. Het bleek een solide achterban en een
gezonde verzameling mensen te zijn die uiteindelijk resulteerde
in een debuutjaar waar we trots op zijn, veel van hebben
geleerd en waar we graag op verder bouwen voor de komende
plannen.
Merel Boes & Thijs Prein

4

Voorstellingen 2015
OOST/WEST
Met Oost/West zette Kat op het spek zichzelf dit jaar op de
kaart. Het verhaal gaat over twee broers die vanuit een totaal
geflipte toekomst terugkijken op het leven van hun vader.
Geïnspireerd op het verhaal van Kaïn en Abel gaat deze
voorstelling over de zoektocht naar vaderlijke erkenning.
Tijdens een drie maanden lange reis, in een busje, van New
York naar Los Angeles, schreef Thijs Prein brieven met
verschillende gerenommeerde Nederlanse schrijvers (Arnon
Grunberg, Ramsey Nasr, Tommy Wieringa, Thomas Verbogt,
Spinvis, Nhung Dam, Arthur Japin) en zijn vader (Marius Prein).
Terug in Nederland schreven Thijs Prein en Gerardjan Rijnders
het stuk, met deze brieven als basis. Het thema van deze
briefwisselingen was de relatie tussen vader en zoon. Thijs
werd aangezet tot deze briefwisselingen door zijn fascinatie met
het idee van ‘opgroeien’ en ‘de waarheid vinden’. Is er nog een
ritueel dat ons tot man maakt?
Oost/West maakt niet alleen de verbinding tussen literatuur en
theater, maar ook tussen verschillende generaties. Doordat
Thijs zijn literaire voorbeelden vroeg om mee te schrijven aan
het stuk, ontstond er een leerling/meester relatie. Hierdoor is
het schrijfproces ook een leerproces geweest voor Thijs als
jonge schrijver.
Voorbereiding in 2015 / uitvoering 2016
Publieksbereik: 263 bezoekers
Aantal voorstellingen: 11
http://www.katophetspek.com/oostwest/
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4. Toelichting Balans per 31 december
ACTIVA
Vorderingen Korte Termijn
Debiteuren
Te ontvangen btw
Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen
Totaal vorderingen Korte Termijn

Liquide Middelen
NL13 INGB 0006764372
Totaal Liquide Middelen

2015
in €
0
924
13.750
1.500
16.174

7.848
7.848

PASSIVA
Ondernemingsvermogen
Algemene reserve
Stand begin boekjaar
Mutatie resultaat boekjaar
Stand einde boekjaar

Schulden Korte Termijn
Crediteuren
BTW
Te besteden subsidies
Administratiekosten
Overige te betalen posten
Totaal schulden op korte termijn

Jaarrekening 2015 Stichting Kat op het Spek

0
0
0

51
0
23.279
300
392
24.022
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3. Staat van baten en lasten
BATEN
Omzet
Subsidies
Overige bijdragen en baten

2015
in €

%

5.900 43,4%
1.721 12,7%
5.980 44,0%
13.601 100,0%

LASTEN
Algemene kosten
Activiteitenlasten
Marketing en publiciteit

591
4,3%
12.761 93,8%
249
1,8%
13.601 100,0%

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

0

0,0%

Rentebaten

0

0,0%

Exploitatieresultaat

0

0,0%

Jaarrekening 2015 Stichting Kat op het Spek
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Andere projecten 2015
4 MEI BAR MICK
Op 4 mei organiseerde Kat op het spek in Bar Mick een avond
rondom het thema herdenken. Over hoop, over oorlog, over de
vraag wat een goede daad is. Thijs Prein en Merijn de Jong
lazen poëzie voor. Merijn speelde een stuk uit Divina
Commedia van Ko van de Bosch. Shahin Douad (vluchteling uit
Syrië) schilderde live en Marije Franken, Raven Mischke
verzorgden muziek op viool en dwarsfluit. Merel was de
moderator van de avond.
De samenwerking met Bar Mick is tot stand gekomen door de
crowdfund actie via voordekunst.nl. Het is de bedoeling dat Kat
op het spek de aankomende jaren vaker avonden organiseert
bij Bar Mick. Het cafe is een plek waar Kat op het spek nieuw
publiek kan bereiken en nieuwe concepten in een vroeg
stadium kan uitproberen.
ALL AMERICAN WOMEN
Tijdens de drie maanden lange reis voor de voorstelling
Oost/West maakte Merel Boes foto’s van Amerikaanse
vrouwen. Wie zijn deze vrouwen/moeders in het land van
dromen, grote daden en mannen aan de macht? Zij
portretteerde en interviewde vrouwen die zij ontmoette tijdens
deze reis.
Deze interviews en foto’s zijn gebundeld in de publicatie All
American Women welke verkocht werd bij de voorstelling
Oost/West en online op de website van Kat op het spek.
http://www.katophetspek.com/all-american-women/
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Uit de pers
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2. Balans per 31 december
ACTIVA
Vaste activa
Vorderingen Korte Termijn
Liquide middelen

Totaal Activa

PASSIVA
Algemene reserve

31-12-15
in €
0
16.174
7.848

24.022

31-12-15
in €
0

Schulden Korte Termijn

24.022

Totaal Passiva

24.022

Jaarrekening 2015 Stichting Kat op het Spek
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1. Inleiding
Stichting Kat op het Spek
Wormerveerstraat 112
1013 SL Amsterdam
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting
Kat op het Spek samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot samenstelling van opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten
van financiële gegevens. Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige
wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaglegging. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe
weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2015.
Amsterdam 27 juni 2016
Jan Bus - Podiumzaken
Algemeen
Stichting Kat op het Spek is opgericht op 29-01-2015 en heeft ten doel het verrichten van
evenementen op het gebied van theater, kunst en cultuur.

Adresgegevens
Statutaire zetel:
Postadres:
Postcode en Plaats:
Website:
Kamer van Koophandel:

Amsterdam
Wormerveerstraat 112
1013 SL Amsterdam
62524542

Bestuur gedurende verslagjaar
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr. T.H. Boes
Dhr. H.G.J. van der Sluis
Dhr. M.D. Wagenaar Hummelinck

Gevolmachtigden:
Mw. M.J. Boes
Dhr. T.P.M. Prein
Resultaat en vermogen
Resultaat boekjaar 2015
Algemene reserve 2015

€0
€0

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te
rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten
zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Fiscale positie
Stichting Kat op het Spek is belastingplichtig voor de omzetbelasting.
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De toekomst
2015 was voor Kat op het spek een jaar van opstarten. 2016
zien wij als een jaar om door te groeien. Verschillende
projecten staan op dit moment in de startblokken.
VADERS & ZONEN
De voorstelling Oost/West is verkocht aan Hummelinck
Stuurman. De oorspronkelijke titel is getransformeerd naar
Vaders & Zonen. Deze door Hummelinck Stuurman
geproduceerde voorstelling is het grote broertje van Oost/West.
Thijs Prein en Gerardjan Rijnders hebben de tekst herschreven
voor een grote zaal productie.
Vaders & zonen zal worden gespeeld door Thijs Prein, Merijn
de Jong en Bram van der Vlugt. Deel van het team blijft
hetzelfde als bij Oost/West: Roelof Pothuis (vormgeving),
Gerardjan Rijnders (Regie).
Vaders & Zonen is een samenwerking tussen Hummelinck
Stuurman en Kat op het spek. Hummelinck Stuurman is de
producerende partij, Kat op het spek levert artistiek materiaal
aan.
http://www.hummelinckstuurman.nl/voorstelling/Vaders_Zo
nen/omschrijving/
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HET TUINTHEATER
In 2016 gaat Kat op het spek eveneens een samenwerking aan
met De Fruittuin van West. Het streven is dat Kat op het spek
voor het einde van 2016 een eigen tuinhuisje krijgt op De
Fruittuin van West. In dit huisje zal het kantoor van Kat op het
spek vestigen. Hier kan worden gewerkt, vergaderd en
producties worden voorbereid. De Fruittuin van West zal niet
alleen de thuisbasis worden voor Kat op het spek, wij zullen
hier ook actief de culturele programmering verzorgen onder de
noemer ‘Het TuinTheater’. Op dit moment wordt er gewerkt aan
de precieze invulling van deze samenwerking. Zeker is dat dit
niet alleen over eigen theatervoorstellingen zal gaan, maar ook
over muzikale avonden, exposities, debatten en lezingen. Jane
van Assenderp van Het Perron in Amsterdam zal ook betrokken
zijn bij de ontwikkeling van deze plannen.
http://fruittuinvanwest.nl
FILMGASTEN
Filmgasten heeft Thijs Prein gevraagd een filmscript te
schrijven met als thema: de Pinkstergemeente in Nederland. Dit
heeft geresulteerd in een verhaal over twee pubers die door
een veranderende levensvisie hun vriendschap kwijtraken.
Het script is af. Op dit moment zijn Kat op het spek en
Filmgasten bezig met het verzamelen van de financiële
middelen om deze film te kunnen draaien. Doel is dat deze
productie voor 2017 is afgerond.
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Medewerkers

Marto Boes
Voorzitter bestuur

Merel Boes
Zakelijk- & productie leiding

Eva Hetharia
Productie

Dirk Hardy
Fotograaf

Tom van Hooff
Techniek

Diederik Hummelinck
Bestuur

Merijn de Jong
Acteur

Roelof Pothuis
Vormgever

Th
Thijs Prein – Schrijver
Artistiek leiding – Acteur

Gerardjan Rijnders
Regisseur

Eric van der Sluis
Penningmeester Bestuur

Eric Steller
Bestuur

Saskia Tilanus
Productieassistent

Isil Vos
Regie Assistent

Joeri Vos
Spelregie

Chiem Vreeken
Acteur

