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1. Inleiding
Doelstelling stichting ITS Festival
De (statutaire) doelstelling van de stichting is het organiseren van een jaarlijks festival voor (internationale)
theaterscholen in Amsterdam of andere steden voor jonge theatermakers en andere makers van
podiumkunsten

Bestuurlijke organisatie
De stichting is ingericht volgens het bestuur (en directie) model. Het stichtingsbestuur werd in 2019 gevormd
door:
· Hester Keesmaat
· Mark Timmer t/m 1/10/2019
· John de Weerd
· Ernst Braches vanaf 23/01/2019
· Marcelle Kuiper vanaf 23/01/2019
Het bestuur kwam in 2019 drie keer bijeen. Daarnaast vond in kleinere samenstelling overleg plaats tussen
leden van directie en bestuur op specifieke deelonderwerpen. De leden van het bestuur ontvangen voor hun
werkzaamheden geen bezoldiging.
De directie van de stichting werd gevormd door: Marcus Azzini, Wouter Goedheer, Nicole van Vessum en Jasper
van Luijk.

Jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld door de directie ten behoeve van het bestuur en andere geinteresseerden. Deze
jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de stichting.
De financiele administratie is gevoerd door de zakelijk directeur.
Op de projectafrekening van het ITS festival 2019 is een controleverklaring afgegeven door Denielsen
Accountants & Adviseurs

Huisvesting
De stichting heeft geen eigen kantoor, maar maakt tijdens de voorbereidingen dankbaar gebruikt van de ruimtes
van de partners.
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2. Balans (samenvatting)
ACTIVA

2019

2018

Vaste activa

(€

-) (€

-)

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(€
(€
(€

44.057) (€
34.551) (€
9.506) (€

10.436)
7.047)
3.389)

totaal Activa

(€

44.057) (€

10.436)

PASSIVA

2019

2018

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Overige reserves

(€
(€
(€

1.232) (€
1.232) (€
- ) (€

Langlopende schulden

(€

Kortlopende schulden

(€

42.825) (€

9.119)

Totaal Passiva

(€

44.057) (€

10.436)

-

) (€

1.317)
1.317)
- )
-

)
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3. Functionele exploitatierekening (samenvatting)
BATEN

2019
realisatie

2019
jaarbegroting

2018
realisatie

Eigen inkomsten
1. Publieksinkomsten
2. Sponsorinkomsten
3. Overige directe inkomsten
4. totaal directe opbrengsten

(€
(€
(€

43.124) (€
- ) (€
11.420) (€

46.000) (€
- ) (€
14.000) (€

46.967)
- )
26.733)

(€

54.544) (€

60.000) (€

73.700)

5. Indirecte opbrensten

(€

1) (€

6. Bijdragen uit private middelen

(€

19.011) (€

35.000) (€

15.485)

7. Totaal eigen inkomsten

(€

73.556) (€

95.000) (€

89.185)

Publieke middelen
8. Totaal Publieke subsidies en bijdragen

(€

42.500) (€

30.000) (€

30.000)

TOTALE BATEN

(€

116.056) (€

125.000) (€

119.185)

Inkomstenquotes
Eigen inkomsten quote (eigen inkomen / totale baten)

63%

-

) (€

76%

-

)

75% *1
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LASTEN
Beheerslasten
1. Beheerslasten personeel
2. Beheerslasten materieel
3. totaal beheerslasten

2019
realisatie

2019
begroting

2018
realisatie

(€
(€

- ) (€
9.381) (€

- ) (€
3.500) (€

- )
8.175)

(€

9.381) (€

3.500) (€

8.175)

(€
(€

1.850) (€
43.274) (€

11.500)
38.309)

(€

45.124) (€

- ) (€
44.500) (€
44.500) (€

(€
(€
(€

2.561) (€
54.182) (€
4.898) (€

(€

61.641) (€

Activiteitenlasten
4. Activiteitenlasten personeel
voorbereiding
uitvoering
5. Activiteitenlasten materieel
voorbereiding
uitvoering
marketing

-

) (€

- )
61.500)
15.000)
76.500)

(€
(€
(€

- )
55.849)
9.792)

(€

65.641)

6. Lasten coproducties

(€

7. Totaal activiteitenlasten

(€

106.766) (€

121.000) (€

115.449)

8. TOTALE LASTEN

(€

116.147) (€

124.500) (€

123.624)

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(€

(91) (€

500) (€

(4.439)

Rentebaten / -lasten
Saldo rentebaten/lasten

(€

7) (€

EXPLOITATIERESULTAAT

(€

(84) (€

500) (€

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsreserve (dotatie)

(€

-

-

Onttrekking aan Algemene Reserve

(€

(84) (€

500) (€

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming

(€

-

-

) (€

) (€

-

49.809)

-

) (€

) (€

) (€

) (€

-

-

)

)

(4.439)

-

)

(4.439)
-

)
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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 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.
Investeringen in kantoorinventaris en -apparatuur worden in 5 jaar afgeschreven. Waardering vindt plaats tegen
aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, waarbij rekening gehouden wordt met een
restwaarde.
Materiële vaste activa die specifiek voor 1 project worden ingezet worden volledig in de kosten van dit project
geboekt
Vorderingen
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig
onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Te ontvangen projectsubsidies worden geboekt na ontvangst van de subsidiebeschikking onder aftrek van ontvangen
voorschotten en betalingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende activa / passiva
De overlopende activa en passiva worden worden per project en per boekjaar bepaald.
Nog te betalen facturen en nog te betalen kosten hebben betrekking op activiteiten die vallen binnen het boekjaar
waarover deze jaarrekening is opgesteld.
Vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op activiteiten in een volgend boekjaar.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
Kosten en baten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben danwel zijn ontstaan
(matchingsprincipe). Voor langlopende projecten wordt de voortgang bepaald aan de hand van de voortgang van de
kosten ten opzichte van de begroting. Voor kortlopende projecten vormt de uitvoeringsdatum uitgangspunt voor
bepaling van de periode
Bijzondere baten en lasten
Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsoefening behorende, baten en lasten verantwoord.
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7. bestuursverslag
Activiteiten
Van 19 t/m 24 juni vond de 3e editie plaats van het hernieuwde ITS Festival. Het ITS vormt een
belangrijke schakel in de keten van talentontwikkeling en neemt een uitzonderlijke positie in, in het
Amsterdamse kunstenveld. Het ITS is er op gericht afstuderende theaterstudenten gezamenlijk hun
overstap te laten maken naar het werkveld. Het was de ambitie voor ITS 2019 om een inhoudelijk
traject te ontwikkelen om deze overstap een extra inhoudelijke boost te geven, en het festival nog
meer van de studenten zelf te maken. In deze editie hebben we hiervoor pilot uitgerold om de
ontmoeting, dialoog en reflectie voor en tijdens het festival te versteken.
OPENING
De opening van het festival vond dit jaar plaats in het Frascati Café. Een nieuwe lichting
theaterstudenten werd met opzwepende woorden toegesproken door Cees Debets en Vanja
Rukavina.
(..)
Gewoon doen.
Laat geen enkele oudere verzuurde acteur die al 10.000 jaar zit vastgeroest jou wijsmaken
dat jij niet goed bezig bent.
Laat geen enkel fonds, geen enkele programmeur of directeur jou vertellen dat jouw ideeën
nergens op slaan.
Wil je Romeo én Julia én alle andere rollen uit dat stuk in je eentje tegelijk spelen?
Doe het gewoon.
Wil je een masterclass geven aan dementerende ouderen?
Doe het gewoon.
Wil je een voorstelling maken over kaas?
Doe het gewoon.
Wil je naar India en een ster worden in Bollywood?
Doe het gewoon
Wil je opeens een dikke roman schrijven?
Doe het gewoon.
Wil je in Bulgarije community art maken in bergdorpen?
Doe. Het. Gewoon.
Steek je middelvinger op naar hen die jou afkraken om hun eigen onzekerheid te
camoufleren. Omarm opbouwende kritiek en ga ermee aan de slag.
Werk hard, geniet van dit prachtvak en streef altijd naar NEXT LEVEL gaan.
Want straks
ben je dood.
- Vanja Rukavina
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(..)
ALLES IS AL GEZEGD, BEHALVE DOOR JULLIE
Laat je vooral niet door dat politieke verhaal afschrikken, afzijdig houden van het bestel.
Want, hoewel ik dan weliswaar directeur ben van Het Nationale Theater, jullie zijn net zoveel
bestel als ik. En dat het anders moet is duidelijk. En dat het anders kan ook. En dat we ertoe
doen ook.
Wij hebben elkaar nodig om te veranderen. Wij proberen dat in Den Haag en dat lukt soms al
best aardig. Ik weet ook niet hoe het er uit moet zien. Jullie misschien wel. Kom op met die
ideeën. Bevraag, verander, verbeter.Negeer ons niet maar twijfel, infiltreer, bestorm, wees
eigenwijs.
Dat doen wij ook.
BREEK DE POORTEN OPEN EN SPEEL!
- Cees Debets, 19 juni 2019
PROGRAMMA
De programmering bestond uit 149 uitvoeringen van 51 producties van studenten van de volgende
HBO opleidingen:
• Academie voor Theater en Dans
• Toneelacademie Maastricht
• ArtEZ Toneelschool
• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
• Fontys
• KASK (Gent)
• RITCS (Brussel)
• Conservatorium Antwerpen
De eigen werk dag blijft een bijzondere en waardevolle dag in het festival. Op deze dag bundelen we
het korte werk dat doorgaans naast de klassikale voorstellingen wordt gemaakt in een aantal routes
in de studio’s van de Academie voor Theater en Dans. Dit jaar hadden we de ruimte om de route aan
het einde van deze dag door te laten lopen in de zalen van Frascati. Dit gaf weer een nieuwe
dimensie aan het programma en maakte een natuurlijke overgang terug naar ontmoeting en dialoog
in de Nes. We zijn zeer te spreken over deze beweging en onderzoeken of we dit komend jaar voort
kunnen zetten.
Vanuit de dag van eigen werk worden jaarlijks voorstellingen geselecteerd die onder de noemer Het
Debuut op tour gaan, geproduceerd door Via Rudolphi. Dit jaar zijn zijn de volgende drie
voorstellingen geselecteerd:
• Caro Derkx – Me, Myself and Sir Roger Scruton
• Arber Aliaj – De zoektocht naar schoonheid
• Kathlyn Wuyts – Vaste Grond
• Benjamin Abel Meirhaeghe, Kim Karssen en Laura De Geest – Tisch und hihi Tränen
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Wat deze editie van ITS zo ijzersterk maakt, is dat maker na maker een sterke politiek of
maatschappelijk relevante inhoud koppelt aan een vorm die perfect bij de inhoudelijke lijn
van de voorstelling aansluit.
– Marijn Lems, theaterkrant.nl
INTERNATIONAAL
In het afgelopen jaar hebben we veel gesproken over het internationale karakter van het festival. We
hebben geconcludeerd dat we weliswaar als festival internationaal een belangrijke positie willen
innemen, en we voor studenten eerste internationale contacten willen faciliteren we het niet meer
als onze directe doelstellingen ervaren om buitenlandse voorstellingen te programmeren. Deze
internationale programmering kreeg in de afgelopen 10 jaar maar weinig samenhang met de rest van
het programma en ook het publiek van het ITS interesseerde zich in eerste instantie voor het aanbod
van de vaste partnerscholen. Daarom is besloten om dit jaar en in de toekomst niet meer op
internationale programmering in te zetten.
VERDIEPINGSPROGRAMMA
Het inhoudelijke piloprogramma werd georganiseerd door de dramaturgen Madelon Kooijman (UvA)
en Jasper Hupkens (UU). Voor ITS 2019 stelden zij een ‘dramaturgieredactie’ samen, bestaande uit
dramaturgiestudenten afkomstig van de dramaturgieopleidingen in Utrecht en Amsterdam. Voor
deze editie werden drie enthousiaste dramaturgiestudenten gevonden, om samen met Jasper en
Madelon een dramaturgieredactie te vormen.
Deze dramaturgieredactie nam deel aan de klassikale scholenbezoeken aan de afstudeerders en ging
hierop volgend langs bij repetities. Aan de hand van wat de dramaturgieredactie heeft kunnen
destilleren uit de scholenbezoeken en de gesprekken die daarbij ontstonden met de studenten, zijn
ze aan de slag gegaan om op basis van de verzamelde informatie over de voorstellingen en interesses
van de makers, een relevant randprogramma samen te stellen.
Met de aanzet van het programma werd verder gezocht naar de eigen positie in de carrière van de
(aankomende) podiumkunstenaars: hoe vertegenwoordigt het festival op de beste manier een
lichting afstuderende theaterstudenten en hun ideeën? – Door middel van scholenbezoeken en het
stellen van vragen aan de huidige studenten werden zij aangesproken als toekomstige professionals.
Welke vormen en thema’s houden je bezig? Wat is theater voor jou? Met welk werk kies jij om af te
studeren?
De insteek voor het verdiepingsprogramma van ITS Festival 2019 was om de creatieve energie van de
afstuderende theatermakers te vangen en in te zetten voor het festival. Het doel was om de
studenten nog meer de beheerders van het festival te maken en inhoudelijke verbindingen te leggen
om van het festival nog meer een geheel en daarmee een gezamenlijke ervaring te maken. In de
aanloop naar het festival werd daarom een bijeenkomst georganiseerd voor afstuderende studenten
om artistieke en inhoudelijke ideeën uit te wisselen, werden er klassikale bezoeken afgelegd aan de
afstuderende makers met het gehele ITS team, en werden er repetities en voorstellingen bezocht
door de dramaturgieredactie. De uitkomsten van deze ontmoetingen hebben de basis gevormd van
het inhoudelijke programma tijdens het ITS festival in juni 2019.

15

Scholenbezoeken
De schoolbezoeken waren heel productief: de dramaturgieredactie raakte in contact met de
studenten en kon daarom langzaam een beeld vormen van de voorstellingen die gemaakt gingen
worden. Het persoonlijke contact met de studenten was de sleutel: we konden een andere toon
aanslaan en kregen interessante informatie en toegang om het werk en de interesses van de
makers/acteurs/etc. te leren kennen. Het is in deze editie goed gelukt om als dramaturgieredactie
een helder beeld te vormen van de voorstellingen en de studenten die met afstudeervoorstellingen
op het ITS Festival stonden. Dat was een heel prettige basis voor de inhoudelijke gesprekken binnen
de kijkgroepjes en de ITS Aftertalk.
Bijeenkomsten in aanloop naar het festival
De losse bijeenkomsten voor studenten die georganiseerd zijn kwamen nog niet goed genoeg uit de
verf, en de opkomst was nog te laag. Het is de moeite waard voor volgende editie opnieuw een of
enkele bijeenkomst te organiseren, maar deze kan dan wellicht in nauwere samenwerking met de
scholen en andere instellingen (bijv. productiehuizen) worden gepland.
De rol van de dramaturgieredactie/dramaturgiestudenten
Een goed werkend gegeven was de redactie bestaande uit dramaturgiestudenten. Dit jaar waren dit
uiteindelijk 3 studenten die het hele traject naar het ITS Festival toe betrokken zijn geweest. Zij
vormden een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op de krachten van Jasper en Madelon. Zonder
deze redactie hadden met de verschillende afstuderende makers niet dezelfde inhoudelijke
gesprekken gevoerd kunnen worden en had met de afstuderende studenten niet op eenzelfde wijze
contact onderhouden kunnen worden. Voor een volgende editie kan de rol van de studenten nog
beter van tevoren worden vastgesteld en daarmee ook gecommuniceerd naar de studenten. Er kan
nu helderder worden vastgesteld wat er van de studenten wordt verwacht.
Verslagen door dramaturgiestudenten tijdens het festival
De dramaturgieredactie werd tijdens het festival met 4 extra studenten uitgebreid. Op die manier
konden er gedurende het festival verslagen geschreven worden over zoveel mogelijk voorstellingen.
Deze verslaglegging diende ertoe de dramaturgie studenten deel uit te laten maken van het
afstudeerfestival en werd gepubliceerd op de website van het ITS Festival.
Kijkgroepen
Tijdens het festival werden kijkgroepen georganiseerd waarvoor alle studenten van de toneelscholen
zich aan konden melden. Dit hield in dat er iedere dag tussen 18:00 en 19:00 uur een 'kijkgroepje'
samenkwam dat die dag dezelfde voorstellingen had gezien. Dit was een manier waarop er onderling
tussen de studenten contact kon worden gelegd met andere (bijna afgestudeerde) studenten en
waar ruimte was voor kleinschaligere inhoudelijke reflectie op de geziene voorstellingen. De
kijkgroepjes (of een aantal deelnemers ervan) waren 's avonds altijd bij de ITS Aftertalk. Dit zorgde
voor extra scherpe vragen en/of analyses. De gesprekken die ontstonden in de kijkgroepen gaven
houvast en een kader tijdens de ITS Aftertalk.
ITS Aftertalk
Het belangrijkste onderdeel van het inhoudelijke verdiepingsprogramma betrof het organiseren van
een late night talkshow. Onder de naam ITS Aftertalk vond er iedere avond een nagesprek plaats
rond een bepaald thema dat aansloot bij de voorstellingen die op die dag te zien waren geweest.
Deze ITS Aftertalk vond iedere avond van het festival van 23:00 tot 00:00 uur plaats in Theatercafé
de Richel in de Nes. Door de dramaturgieredactie werd een aantal thema’s vastgesteld en uitgewerkt
die in de voorstellingen en eerder gevoerde gesprekken met de afstuderende theaterstudenten
langskwamen. Uiteindelijk zijn die thema’s omgebogen naar het blokkenschema: welke
voorstellingen waren te combineren met welke thema’s die bedacht waren?
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Met iedere avond een ander overkoepelend thema als vertrekpunt, werden hier voorstellingen
nabesproken worden en is er ruimte voor reflectie en discussie door en met studenten; over vragen
die zullen gaan over de voorstellingen, het afstuderen en het werkveld waarin de jonge makers zich
straks zullen begeven. Het uitwerken van de thema’s en het linken van de thema’s aan de
voorstellingen was soms een beetje kunstmatig, hoewel er per dag wel zeker zo’n drie voorstellingen
waren die interessant thematisch te linken waren. Uiteindelijk was het thematische kader door de
festivalweek heen heel nuttig. Het zorgde voor helderheid en een scherpe rode draad. Per dag waren
de vastgesteld thema’s misschien iets minder nuttig dan in de voorbereidingen was gedacht. Van de
thema’s waren er een aantal spot on, maar een aantal ook heel willekeurig, dit kan in een volgende
editie beter doordacht worden. Het was prettig dat Jasper door het leiden van de nagesprekken ook
goed zichtbaar was als gezicht van het verdiepingsprogramma.
Diner met professionals
Het professionalsdiner is een jaarlijks terugkerend programma-onderdeel dat ook dit jaar opnieuw
georganiseerd werd. Tijdens dit diner ontmoetende afstuderende studenten in een ongedwongen
setting hun collega’s in het veld. Dit jaar hebben we uitnodiging aan het veld verder verbreed, door
naast programmeurs, producenten en castingagenten ook makers en regisseurs van diverse
generaties uit te nodigen. Door deze keuze werd ook in dit programma onderdeel een inhoudelijker
gesprek gevoerd.
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MARKETING EN PUBLIEKSBEREIK
In het campagnebeeld doorgebouwd op de insteek van vorig jaar om te werken met alle PR beelden
van de deelnemende voorstellingen. Ook is de website verder doorontwikkeld. De vormgeving is
opgeschoond en de werking van het blokkenschema en ticketverkoop integratie verbeterd. Verder is
gebruikt van e-mailnieuwsbrieven social media (instagram en facebook). Zowel het Parool, NRC als
De Volkskrant besteedden aandacht aan het ITS. De theaterkrant schreef de inmiddels vertrouwde
dagverslagen.

Publieksbereik
In totaal werden de voorstellingen 3516 keer bezocht.
Dit is een lichte daling ten opzicht van het voorgaande jaar (waarin we een forse stijging
registreerde) .De werking van de strippenkaarten blijft goed; deze werd 1500 keer gebruikt. Dit jaar
hebben We Are Public leden toegang tot alle voorstellingen gegeven met uitzondering van de
klassikale acteursvoorstelling, dit leverde 81 bezoeken op.De bezoekersaantallen voor de Eigen Werk
Marathon zijn gestegen, mogelijk door de plaatsing op zaterdag danwel door de gedeeltelijke
verplaatsing naar de Nes. De bezoekersaantallen van de 2 best bezochte voorstellingen zijn beide
jaren min of meer gelijk. Voor de voorstellingen daaronder vallen de aantallen lager uit. De oorzaken
hiervoor zijn lastig vast te stellen deze voorstellingen zijn voor hun bezoekers sterker afhankelijk van
de achterban van de maker(s) en “aantrekkelijkheid” van het werk.
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Toepassing codes
Fair Practice
Stichting ITS Festival onderschrijft de uitgangspunten van de Code Fair Practice Alle opdrachtnemers
van de stichting ontvangen een vergoeding (fair pay) gebaseerd op de cao theater. De huidige
inkomsten zijn onvoldoende om de algemene taken van de directie te vergoeden, de directie voert
deze daarom nog onbezoldigd uit. Het blijft het streven van bestuur en directie ook hier in de toekomst
eerlijk te kunnen vergoeden.
Governance Code Cultuur
Het bestuur onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. In de kleine, herstartende
organisatie worden geleidelijk de principes van de (vernieuwde) codes doorgevoerd.

Code Culturele diversiteit

De visie van ITS op diversiteit luidt: We beogen met ITS een podium te geven aan een breed en
gevarieerd aanbod verhalen van een jonge generatie theatermakers. Bij het ITS gaat het meer over het
vertellen van verschillende verhalen dan over huidskleuren. Studenten trekken zich niets aan van de
politieke agenda’s van subsidienten, maar zijn buitengewoon maatschappelijk betrokken.
Veelvoorkomende thema’s in de voorstellingen de afgelopen jaren gaan over genderfluïditeit, de
patriarchale samenleving, opgroeien tussen twee culturen, de positie van de vrouw in de kunst en de
samenleving en klimaatverandering. Dáárin zit wat ons betreft de diversiteit.
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Financiën
Baten, lasten en resultaat
De inkomsten en kosten zijn in grote mate in lijn met de begroting gerealiseerd. Er zijn subsidies
ontvangen van het AFK, Diorapthe en Prins Bernahrd Cultuurfonds. De inkomsten zijn lager
uitgevallen, doordat enkele subsidies niet zijn toegezegd en door gedaalde publieksinkomsten. Deze
daling werd enerzijds veroorzaakt door de lagere bezoekersaantallen ender anderzijds door de
verhoging van het lage btw-tarief. Ter compensatie zijn ook op de kostenbesparingen doorgevoerd.
Het negatief resultaat van -€ 84 wordt aan het Eigen Vermogen onttrokken.
Hoewel het elk jaar weer lukt om met beperkte middelen een festival neer te zetten, blijft het
essentieel om te komen tot een toename van de inkomsten om te zorgen voor benodigde ruimte
voor o.a. meer capaciteit op marketing. We blijven daarom vanuit onze ingezette inhoudelijke lijn
bouwen aan nieuwe partnerschappen met het veld en verdere fondsen- en sponsorwerving.

Financiële kengetallen
Liquiditeit & Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de liquiditeit:
Current ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen) :
De Solvabiliteit bedroeg (EV als % van totale vermogen) :

€ 9.506
1,03
2%

De solvabiliteit is zeer laag door de achterlopende subsidieuitbetalingen waarvoor een (kortlopende)
lening is afgesloten. Deze lening is volledig afgedekt met subsidietoezeggingen, waardoor de current
ratio hoger is dan 1.

Risico’s
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dit resulteert
twijfel over de realiseerbaarheid van de editie 2020. Doordat de stichting (nagenoeg) geen vaste
lasten heeft vallen bij annulering van het festival niet alleen de bijbehorendn inkomsten maar ook de
kosten weg. In combinatie met de overheidsmaatregelen en coulance regeling van fondsen zien wij
op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn
daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de
onderneming.
Om financiële tegenvallers en risico’s te kunnen opvangen, en subsidieperiodes te kunnen
overbruggen streven we ernaar het eigen vermogen in de komende jaren te laten toenemen tot een
gezonde waarde van € 15.000
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Toekomst
Structurele financiering is van groot belang voor een toekomstbestendig ITS. In 2019 zijn aanvragen
voorbereid voor de meerjarige subsidies bij het Fondspodiumkunsten (FPK) en Amsterdams Fonds voor de
Kunst. Helaas is gebleken dat deze aanvraag bij het FPK buiten de criteria valt. Er worden ook andere
fondsen en partners benader. In 2020 wordt op basis van de subsidie uitslag van het AFK keuzes gemaakt
over de voortzetting van het ITS Festival vanaf 2021.
Het is ons doel om ook deze komende vier jaar met een compacte organisatie een eenvoudig maar
doeltreffend festival te blijven produceren om zo ook in de toekomst voor nieuwe generaties
theatermakers te blijven fungeren als springplank. De kern blijft hetzelfde: één editie per jaar met
afstudeervoorstellingen uit Nederland en België. In de komende 4 jaar willen we onze platformfunctie
versterken door het netwerk te verbreden en het inhoudelijke programma en dialoog te verdiepen. We
zien er naar uit om het ITS ook de komende jaren te kunnen organiseren. Dat is voor het grootste belang
voor de nieuwe lichtingen en de gemeenschap die zij vormen met bezoekers gedurende de 5 dagen van
ons festival.
Maar eerst bereiden we ons nog voor op ITS 2020, waarin we – in welke vorm dan ook- de lichting 2020
een podium bieden.
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