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(met een vooruitblik op 2022)



De Loge
Grande Loge is een performance-collectief met stories, torries, pokoes en saus voor
broxisilians en millennials. Én voor hen die meer willen weten over het leven....
We produceren met jonge autodidacte 'urban' én geschoolde makers shows, producties en
projecten voor een nieuwe generatie. We combineren oude en nieuwe verhalen, heden en
verleden, tradities en rituelen in - voor hen - herkenbare producten en contexten; op
festivals, op internet, op locatie, in popzalen, clubs en ja... soms ook in theaters. Samen met
de talenten gaan we op zoek naar gedeelde verhalen en persoonlijke zeggingskracht. Hierin
staan zij altijd centraal met thema's die passen bij hun leven. De Loge zorgt voor context,
begeleiding, uitdaging en embedding. De Loge laat het bloed koken!

De behoefte aan rituelen en andere groepsverbanden blijven in ons huidige hyper
individuele stadsleven onverminderd groot. Wel vormt het aantal tradities waar we ons aan
kunnen verbinden (of tegen afzetten) een veel groter speelveld dan ooit tevoren.

Grande Loge richt zich op positieve voorstellen voor het componeren, uitproberen en
samenstellen van nieuwe rituelen en beelden die bestaan uit vermengingen, adaptaties,
uitvergrotingen en omdraaiingen - vanuit verschillende, gemixte herkomsten - die
oplossingen, vreugde en troost bieden voor de hedendaagse problemen, uitdagingen en
vieringen. Het zijn happenings waar verschillende  vormen van rituelen worden
uitgeprobeerd met een focus op passende rituelen voor de superdiverse stad van vandaag.
Vanuit een Rotterdamse, grootstedelijke context en een internationaal perspectief worden
tradities en gebruiken geëxtrapoleerd naar een gezamenlijke toekomst door vermenging van
historie, heilige huisjes en artefacten. De inspiratie vindt de Loge in de de geestelijk leider
GrandeMang44, die onze blik op de toekomst wil verruimen met behoud van oog voor rurale
tradities en de functionaliteit van hiërarchische anciënniteit.

Zo brengen we verschillende publieken samen.

"Pas wanneer de cultuur gereduceerd is tot een product, pas wanneer een bevolking
gebroken of vernietigd is, verschijnen de hotels. Daarom dragen wij de badjassen.
Om onze gevallen broeders en zusters te eren. Maar ook om om financiële ambities te
erkennen. Het lichaam is geen tempel; het is een viersterrenhotel".

Als je Grande Loge toelaat in je libi, deel je de belofte van Tjon Rockon.
De belofte van Tjon Rockon is een belofte aan jezelf.
De belofte is de brandstof en motor voor je infra-faya, je krakti
De belofte verspreidt zich door stories, torries, poku's en saus

Verbonden zijn met anderen, vanuit je eigen kracht, is het hoogst haalbare in de Loge.
Dat is de belofte door schuld. In de Loge heet dat Verpliktie Vier.



2021 terugblik
(Uiteraard) door COVID-19 en in slipstream daarvan de onbegrijpelijke vormen van
maatregelen, die in het bijzonder devastating zijn voor de jeugd en de toekomst, is ook het
inhoudelijke programma van Grande Loge veranderd en bijgesteld. In 2021 is er vooral
gewerkt met het medium video met hier en daar een incidentele (live) presentatie. Ook is er
hard gewerkt aan het verder optuigen van de (achterkant van de) organisatie. De - op het
eerste gezicht - saaie dingen: verzekeringen, zakelijke leiding, organisatie, governance,
automatisering, protocollen, bestuurszaken etc. Maar ook de meer ondersteunende
creatieve zaken: Marketing, merkstrategie, website, doelgroepen specificatie, scouting,
producting en voorbereiding. Wat dat betreft is het jaar goed besteed geweest en is het voor
ons steeds duidelijker hoe, waar en met wie we willen werken en met welk doel.

Het centrale thema in 2021 ‘Trafficking’ werd helaas ietwat ondergesneeuwd door het feit dat
het meeste niet door kon gaan. Zo kon de tweede versie van MaPangPang na verschillende
reboots (er stond bv een lange speelperiode gepland bij ‘t Paard in Den Haag in een
aangepaste versie) uiteindelijk ook geen doorgang vinden en bleken zo goed als alle
festivals afgelast. Gelukkig bood video een uitweg om toch een creatieve output te kunnen
genereren en zo makers aan de gang te kunnen houden, hoe moeizaam het soms ook nog
steeds ging (bv in de motivatie). We gaan verderop in op de inhoud.

Merkstrategie
Veel tijd is afgelopen jaar geïnvesteerd in de merkstrategie van Grande Loge. Dit lijkt
vreemd voor een theatergezelschap, maar wij denken dat het nodig is om in de komende
jaren een helder verhaal en identiteit te hebben. Deze kunnen we dan gebruiken om onze
paden buiten de theaters te gaan bewandelen. In die periferie gelden andere wetten (je zou
ook kunnen stellen dat de theater en kunstsector zelf de periferie is). Het denken vanuit
doelgroepen wordt steeds belangrijker. Dit moet niet alleen tot uiting komen in de promotie,
maar juist ook in de onderwerpskeuze, casting en locaties. Het maken van beslissingen op
basis van een merkstrategie helpt ons enorm om opties te vereenvoudigen. Door
conceptuele en inhoudelijke kerngedachtes te concretiseren naar feitelijke tools en
beslisbomen blijven we in het gareel van onze eigen ambities. Het getal 4 is bijvoorbeeld het



heilige getal van de Loge (met als ultieme getal 44, dat behoort aan de 44’ste Grande Mang,
de patroonheilige van de Loge), maar ook de kleur ‘bauxiet’ als belangrijkste of de rangen en
standen die binnen de Loge gehanteerd worden zorgen er steeds voor dat er interne
gesprekken en discussies plaatsvinden, die helpen om het verhaal van de Loge scherper te
krijgen. Daarnaast zijn pijlers onder de Loge het besef dat de Loge makers ‘empowert’ en
dus niet zichzelf op de voorgrond zet en dat hoewel de Loge voor context en connecties
zorgt, je als maker uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid hebt voor je leven en werk. Of zoals
de Bigi Sisa zal zeggen: we steunen je, maar we zijn niet je moeder.

Activiteiten in 2021

Zoals (waarschijnlijk) voor de meesten was ook voor ons het steeds weer opnieuw optuigen
en vervolgens weer afkappen van een project niet het meest inspirerende deel van ons
leven. Dit gold bijvoorbeeld voor de geplande tweede versie van Ma Pang Pang getiteld ‘Mo
Ping Ping’, over deafhankelijkheid van geld. Eerst zou dit op festivals plaatsvinden in 2020,
daarna gingen we op voor oktober 2020 en vervolgens stond een laatste serie gepland in
februari 2021 in Het Paard in Den Haag. Uiteindelijkw erden ook deze shows gecanceld.

Wat wel:
- Konmakandra KINO
- Covid Pro in collab met Open Rotterdam en Wereldmuseum
- Zullen duiven ook dromen hebben

CoVidPro (Collaborative Video Project)
Tijdens de eerste lock down verplaatsten we het initiatief van de zalen naar video. Veel
jonge talentvolle makers brachten we samen in speciale collabs, waarin Grande Loge de
randvoorwaarden stelden om de makers te inspireren snel tot resultaat te komen. De
opdracht was simpel: maak een video van 59 seconden (meer mag ook) met de voorstelling
Ma Pang Pang als inspiratie. Muziek, kleding en locatie was gegeven (hoewel hier ook
uitzonderingen waren). Het resultaat is 9 heel verschillende video's en nieuwe interessante
kruisbestuivingen. Dit alles gefilmd bij Atelier Van Lieshout / AVL Mundo.
Dit waren collabs tussen:

● Sarah Blok - Serana Angelista
● Davids Danoss - Danime Mvambanu, Devante Albitrouw



● Fransje Calf - Anna Kenza Chbani
● Atlynn Vrolijk Tatiana Stout (Vilain&Gai) -  Margarita Kouvatsou
● Stacii Samidin - Dajana Josura
● Omar Breeveld - Rodrigo Batista, Thais Di Marco
● Bouba Dolah - Raisha Zeegelaar (MC Fuegoomamii)
● Sammie Sedano - Malique Mohamud
● Edson Da Concaicao - Josimar Gomes, Ibrah Silas Jackson

CoVidPro #2
Voor de tweede serie video's (de popzalen gingen immers nog lang niet open) lieten we ons
oog vallen op het depot van het Wereldmuseum. Dit leidde tot een interessante combinatie
tussen oude en nieuwe rituelen. In deze serie, die in coproductie met Wereldmuseum en het
lokale TV station Open Rotterdam werden geproduceerd, koppelden we videomakers en
performers opnieuw, maar nu duidelijk in het licht van de omgang met ‘roofkunst’, toch ook
een vorm van koloniale trafficking. Door de samenwerking met Open Rotterdam werd ook
een breed publiek bereikt en was er goede feedback. (invullen feedback open rotterdam)

CO VID PRO #2 (Collaborative VideoProject) is een serie autonome videowerken vanuit (het
depot van) het Wereldmuseum van voornamelijk Rotterdamse makers en performers. In
korte micro-docu’s worden de makers geïntroduceerd door Grande Loge, die de makers in
nieuwe collabo’s bij elkaar zocht rond het thema van roots en rituelen.



Achtergrond
Bij elke video werd ook een korte 'achter de schermen' video gemaakt waarin werd
stilgestaan bij de ideeën en denkbeelden van de betreffende maker en performer(s). Op
deze manier kregen de kijkers beter een beeld waar de video's voor staan. Deze werden
voorafgaand aan de uitzending van de clips getoond. Excerpts van deze clips werden
daarnaast ook gebruikt in de socials strategie.

De collabs van CoVidPro#2 waren:
● Bouba Dolah - Ella John
● Ariah lester - Richard Ermosso
● Danielle Van Grondelle - Don De Baron
● Zouhair Mtazi - Cyril Guds, Ayrton Kirchner, Joas Burggraaf
● Reilly Do Rosario - Barguijs: Tyler Koudijzer, Ivan Words, Patrick Ribeiro
● Sammie Sedano - Rony Nguala - Elten Kiene - Ibrah Silas Jackson
● Stacii Samidin - Anne Fay Kops
● Y.M.P. - Naomi Heji - Jowi Kemper
● Carina Fernandes - Oligar Da Paz
● Andre Marques - Tim Wes - Rene Huwae

https://openrotterdam.nl/grande-loge/

Brug tussen historie en toekomst
Met CoVidPro hebben we oude en nieuwe rituelen met elkaar willen laten versmelten in
video, hét medium voor de jonge generatie. Denk bijvoorbeeld aan de 'visual albums' die
steeds vaker gemaakt worden door urban artists. Door spannende muziek te combineren
met vervreemdende elementen uit verschillende tijden is het doel een nieuw soort betekenis
te geven aan heden en verleden, met name voor de nieuwe generatie, en hen kennis te
laten maken met andere werelden.

https://openrotterdam.nl/grande-loge/


Konmakandra
In het format Konmakandra presenteerden de verschillende makers hun videowerk in een
setting van performance en rituelen in een bioscoop, toch het domein van de nieuwe
generatie (meer dan het theater). Het concept leent zich bij uitstek om met elkaar in
ontspannenheid te genieten van korte films, videoclips, standup, spoken word, rituelen en
performance. Het is een afwisselend programma waarbij makers en publiek door elkaar
heen zitten en vanuit allerlei onverwachte hoeken presentaties worden gegeven. Elke avond
begint met een ode of overpeinzing aan de Grande Mang 44, die over ons waakt vanuit de
Voltzberg.

Dit format wordt ook in 2022 verder doorgezet omdat het een goede combinatie is tussen de
bioscoop (hét medium van de nieuwe generatie) en performance.

Zullen Duiven Ook Dromen Hebben
In samenwerking met Anna Kenza werd het project ‘Zullen Duiven ook Dromen Hebben’
geïnitieerd. Dit is een project rond het gegeven dat steeds meer kinderen en tieners hun
lichaam verkopen voor mooie spulletjes en aanzien. Het begon als een idee voor een
theatrale setting van een peep-show, maar hier kwam de klad in vanwege de lockdowns.
Daarna is er een overstap gemaakt naar video, waarin zij samen met Ashley Rottjers een
bewerking maakte van het concept. Het resultaat zal gebruikt worden om een volledige short
te schieten in 2022.

Extra activiteit Tjon Rockon (los)

Spoken Word Awards Tour
Tjon Rockon regisseerde afgelopen jaar ook de theatertour van de Spoken Word Awards.
Helaas gingen ook de meeste shows weer in rook op, maar het werd door oa. NRC getagd
met 5 sterren.
Spoken Award Tour: Zaire Krieger, Marrit Jellema, Hind Eljadid, Guus Van Der Steen,
Rodgario Dalnoot, Gilles Renard

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/23/vijf-woordkunstenaars-samen-in-een-wervelend-optred
en-a4066476

https://theaterzuidplein.nl/productie/spoken-awards-on-tour/
www.spoken.fm

Publiek
De Loge heeft een doel: nieuw publiek bereiken. Dit doen we door te spelen op andere
plekken en met nieuwe makers en performers die we zelf scouten. De hele constellatie is
erop gericht om connectie te maken op een manier die past in hun belevingspatroon en die
ervoor zorgt dat dat publiek zijn/haar/x kernwaarden herkent. Dit zou ook best kunnen
worden omschreven als ‘applied art’. De kunst is niet het doel op zich, maar een manier om
te communiceren over thema’s en onderwerpen, al is het altijd op een artistieke manier. De
Loge maakt geen community art, want we geloven in de kracht van de artistieke
zeggingskracht en ook het feit dat het podium een van de weinige plekken is in de
samenleving waar alles nog gezegd kan worden, als de context juist is.

Helaas: Iedereen zat het hele jaar zo’n beetje thuis, vandaar dat we onze producties zoveel
mogelijk online hebben aangeboden. Het meeste effect was via OPEN Rotterdam, de lokale
omroep. Zij waren ook co-producent. Daarnaast wisten we de meeste mensen te bereiken
door de online socials. Onze focus hierbij was vooral Rotterdam en Rotterdamse makers,
omdat we ervoor kozen om goed te ‘grounden’ in de eigen omgeving. Je ziet om je heen dat
je toch een soort homebase nodig hebt om van daaruit uit te vliegen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/23/vijf-woordkunstenaars-samen-in-een-wervelend-optreden-a4066476
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/23/vijf-woordkunstenaars-samen-in-een-wervelend-optreden-a4066476
https://theaterzuidplein.nl/productie/spoken-awards-on-tour/
http://www.spoken.fm


Het voordeel van online is dat er uiteindelijk veel meer mensen in contact komen met je
producties, alleen is het veel moeilijker te zien wie ze zijn en waar ze zitten. Ook past het
heel erg in de visie van de Loge om op andere manieren mensen in contact te brengen met
performance en hedendaagse verhalen.

Juist het opzoeken van samenwerkingen en mensen/makers in hun kracht zetten is de kern
van Grande Loge. De combinatie met Wereldmuseum was heel bijzonder omdat het de
eerste keer was dat er kunstenaars filmden in het depot van het museum. Het maakte ook
veel los omdat velen (bijna allemaal) geconfronteerd werden met hun roots en de wijze
waarop dat wordt behandeld. De heftige gesprekken hierover werden gereflecteerd in de
werken.

In 2022 komt er overigens een nieuwe samenwerking met Wereldmuseum, waarin alle
deelnemende kunstenaars en performers een eigen presentatiemiddag krijgen voor hun
video en daaromheen zelf een programma mogen maken. Dit past opnieuw in onze
doelstelling om de makers centraal te stellen en wij als Loge context en inspiratie bieden.

Voor de lange termijn richten we ons als Loge op een publiek dat nu nog niet zo gewoon is
met theater. Dit doen we door andersoortige locaties te kiezen, maar ook door de aard en
onderwerpen. Hoewel we afgelopen jaar flinke stappen hebben gezet, zijn we daar nog lang
niet. We willen meer onverwachte collabs aangaan, maar we merken dat andere partijen
hier soms nog best huiverig voor zijn. De relatie tussen artistieke ambities en commerciële
ambities zijn moeilijk te leggen en veel organisaties hebben koudwatervrees. Het betekent
dat we stap voor stap het vertrouwen moeten winnen, van alle betrokkenen (makers,
producenten, partners, etc.) maar we hebben het gevoel - en ook de bevestiging - dat we op
de goede weg zijn.

Ook onze ambitie om op meer populaire (en commerciële) festivals te spelen is nog niet heel
goed van de grond gekomen omdat we geen programmeurs konden uitnodigen bij shows
(inmiddels zijn hier wel stappen in gezet, gelukkig). Daarom zal seizoen 2022 ook nog niet
de beloofde expansie in deze richting brengen. Overigens komt dit mede door de vele
verplaatsingen, want veel programma was ook al doorgeschoven. Onze activiteiten zijn er
nu op gericht om dit goed te hebben voorbereid voor 2023 en verder.

Omvang en samenstelling publiek

Ondanks het feit dat veel fysieke voorstellingen niet door konden gaan hebben we toch veel
kunnen doen en met veel nieuwe makers kunnen werken, hetgeen toch de kern blijft van De



Loge. Het meeste werd online gepubliceerd of middels video’s. Sommige video’s werden
12K of meer bekeken, maar andere bleven steken op een paar honderd. Nog altijd meer dan
een gemiddelde (live)show, maar laag als je kijkt naar sommige competitie. Fysiek zijn er dit
jaar ongeveer 100 mensen live komen kijken naar CoVidPro Live in bioscoop KINO.

De samenstelling van het publiek sluit wel heel goed bij ons uiteindelijke doelstelling; veel
mensen die nooit naar theater gaan en door de aard en smaak van onze producties zijn er
veel mensen van kleur die ons zijn gaan volgen.

De cijfers van OPEN

Bereik online en op TV
Met ruim 105.000 aan online volgers is er op jaarbasis een bereik van rond de 20 miljoen.

Met twee tv kanalen OPEN Rotterdam TV en Rotterdam Podium TV zijn er dagelijks
gemiddeld 16.400 kijkers*. Door deze strategie worden alle Rotterdammers bereikt en heel
specifiek gericht kan op subculturen worden ingezet. Het online bereik is op jaarbasis
gegroeid tot 22 miljoen.

*OPEN Rotterdam kan net als alle lokale omroepen in Nederland de kijkcijfers niet meten, er
is een inschatting gemaakt in verhouding tot RTV Rijnmond.

Publieksonderzoek

Op dit moment doen we nog geen publieksonderzoek. Wel zijn we begonnen met het
traceren van de gebruikers van onze site om te zien hoe ze klikken. Voor 2022 en 2023 zijn
we van plan om gebruik te gaan maken van online bezoekersprofielen, maar geld en tijd
voor serieus onderzoek is er op dit moment nog niet. Daarvoor is de hoeveelheid data ook
nog niet significant groot genoeg voor. Wel spreken we natuurlijk veel mensen en komt er
veel feedback via de socials. We streven op termijn naar beter inzicht van ons publiek en
bezoekers, vandaar dat we zijn begonnen met het zelf verkopen van tickets.

Impact

De Loge gaat voor slow impact. Het is altijd lastig zelf te identificeren waar de impact ligt,
maar we merken dat de sector ons begint op te merken. Dat is tof, maar belangrijker voor
ons is de mate waarin we effect sorteren op de gewenste doelgroep en ook daar begint het
zaadje langzaam op te komen. En we weten allemaal dat hele kleine plantjes uiteindelijk
grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan de Japanse Duizendknoop.



Stakeholders

Stakeholders zijn voor een organisatie als Grande Loge natuurlijk erg belangrijk. Uiteindelijk
gaat het om de relaties die je aangaat en de mate waarin je relevant kan zijn voor de
omgeving. We hebben gemerkt dat onze werkwijze langzaam ‘tractie’ krijgt en dat we een
naam krijgen onder de doelgroep die we willen bereiken: die van de betrokken en actieve
stedelingen met een hybride achtergrond. Dit gaat in eerste instantie eerst via de makers
met wie we werken. Dit projectjaar (incl Covid1) ruim 40 makers + hun crews. We werken
langzaam en gestaag aan het creëren van een ring om de Loge heen, los van de instituties
(maar niet ertegen). De eigen kanalen van de makers en hun following is onze doelgroep.
Niet alleen als publiek, maar juist ook als (potentiële) makers.

Voor de komende jaren herkennen we een aantal meer institutionele stakeholders zoals
Theater Rotterdam dat ons heeft benaderd om preferred partner te worden, VSB-fonds waar
we graag mee verder willen, Hiphophuis, waar we kennis en contacten mee gaan delen,
Wereldmuseum, die open staan voor nieuwe samenwerkingsvormen.

SWOT
Grande Loge kent zijnXhaar eigen sterktes en zwaktes:

Sterktes
● Goed concept, goede reputatie
● Veel potentie in samenwerkingen
● Ervaren makers met groot netwerk
● Creatief en flexibel

Zwaktes
● Nog teveel afhankelijk van kleine kern
● Nog teveel in Rotterdam en omstreken
● Nog teveel afhankelijk van subsidies
● Soms iets teveel en tegelijk willen

Bedreigingen
● Doelgroep en makers zijn wispelturig en soms onbetrouwbaar
● Makers zijn soms onvoorspelbaar in kwaliteit
● Organisatie is jong, nog tijd nodig om maximale capaciteit te bereiken
● Covid en andere wereldse omstandigheden

Kansen
● Veel groeikansen, vooral ook NL en buitenland (zowel in producties als aantallen

bezoekers)
● Veel vraag naar nieuwe concepten en producties
● Veel mogelijkheden om op verschillende podia te spelen
● Ook kansen op andere markten dan alleen cultuur

Geografische spreiding

In de eerste jaren richten we ons vooral op Rotterdam en omgeving, maar in de jaren die
komen zullen we onze energie steeds meer gaan richten op de rest van Nederland en ook
het buitenland. Daar zijn de eerste stappen in gezet. De Loge doet alles stap voor stap, want
het is veel werk en het vergt ook precisie om de juiste stappen te zetten. Te langzaam is niet
goed, maar te snel moet wel gedragen kunnen worden door de organisatie en zoals
iedereen weet; het is best lastig om goede mensen te vinden en deze ook vast te houden.



In 2022 zullen we al meer uitwaaien, maar de focus blijft nog even op het aarden in de
habitat.

Bestuur
Grande Loge kent een bestuursmodel met daarnaast een vaste kern van artistieke en
zakelijke leiding. Het bestuur wordt gevormd door Janpier Brands (vz. directeur WORM),
Katinka Enhuizen (programmeur Theater Rotterdam), Carla Tjon (adviseur) en Guido van
Dieren (Bird)

Code
Grande Loge voldoet in principe aan alle codes (Diversiteit en Inclusie, Cultural Governance
en Fair Practice);  aan eisen van de samenstelling van het bestuur en de directie. De WNT is
niet van toepassing op in inkomens van zowel de directie als het bestuur (onbezoldigd).
Iedereen wordt conforme richtlijnen betaald. Zowel het bestuur en directie als de makers zijn
een zeer goede afspiegeling van de samenstelling van de Rotterdamse bevolking, waarbij in
het geval van de makers een overgroot deel bekende familie heeft in overzeese delen van
de wereld. Daarnaast sluiten ook de inhoud en de thema’s van Grande Loge aan op de
verschillende codes. Het is dus niet alleen een personele invulling.

Speelbeurten/activiteitenoverzicht

Feitelijk is er in 2021
1 speelbeurt geweest met publiek: Konmakandra Kino met 98 bezoekers (Rotterdam)

Niet gerealiseerde concrete speelbeurten
1 speelbeurt gecanceld Konmakandra
5 speelbeurten gingen niet door in Paard Den Haag

Overige activiteiten
10 video’s CovidPro 2 OPEN Rotterdam
10 video’s CovidPro 1 Grande Loge Site
1 documentaire fotografieserie van ‘Als de duiven dromen hebben’



Monnies

Toelichting op de jaarrekening

● Het eerste jaar van Grande Loge in het meerjarenplan van Fonds Podiumkunsten
was natuurlijk niet gelijk een gelukkige start met COVID-19 als snijdende spelbreker.
Om het gebrek aan live shows op te vangen is gekozen om in ieder geval tijdelijk
over te stappen naar het medium video om op deze manier toch nog een bijdrage te
kunnen leveren en diverse makers en performers aan het werk te houden. Daarnaast
is veel tijd gestoken in het klaarmaken van de Loge voor de toekomst. Dit betekende
vooral werken aan de marketingstrategie, de achterliggende organisatie en
praktische zaken zoals boekhouding. Ongelukkigerwijs was er in de afrondende fase
een terminaal ziektegeval de boekhouder waardoor juist bij het jaarverslag vertraging
is ontstaan. Wel kan hierover gemeld worden dat deze processen inmiddels door
collega’s overgenomen zijn en weer goed verlopen. Per saldo is de organisatie zeer
goed uitgerust voor de toekomst.

● In het algemeen is ervoor gekozen om 2021 ‘rustig’ te houden en te wachten op
2022 om full blast verder ten tonele te strijden. Dit betekent dat we een deel van de
bijdrage van het fonds, conform de richtlijnen, hebben bestemd in een
bestemmingsfonds FPK. Het bestemmingsfonds FPK wordt komend jaar besteed
aan de plannen zoals omschreven in het inhoudelijk verslag. Dit geldt tevens voor
een bijdrage die we kregen van VSB-fonds. Van het totaal  € 70.000 is tot en met
2021 € 45.108 besteed aan de uitvoering van projecten. Het laatste deel van deze
bijdrage wordt in 2022 aangewend.

● In de plannen van Grande Loge staan reeds ‘uitbundige’ en ‘luwe’ jaren. Dit hebben
we gedaan omdat we verwachtten dat we niet elk jaar groot zouden kunnen
uitpakken en dat we daarom sommige jaren wat meer zouden sparen. Door CoVid is
dit proces versneld en versterkt.

● De ontvangen bijdrage van coproducenten zijn volledig door Grande Loge besteed
aan een project. In dit geval Covid Pro 2. De coproductie bestond uit een financiële
bijdrage aan het project. Er zijn aan de kant van de coproducenten geen andere
kosten gemaakt en alle feitelijke kosten zijn verwerkt in het project. Het gaat om
€15.000 van Wereldmuseum en €10.000 van OPEN Rotterdam. Omdat het om
uitzendingen gaat zijn er geen inkomsten geweest voor dit project.

Toelichting op de balans

Het balanstotaal is met € 153.797 ruim verdubbeld ten opzichte van 2020 (€ 59.737). Aan de
activakant bestaat de balans bijna geheel uit liquide middelen en een vordering
omzetbelasting. De passivakant bestaat voor ruim 61% uit eigen vermogen. Dit komt vooral
door het positieve resultaat over 2021.  Daarvan is € 61.691 gedoteerd aan het
bestemmingsfonds FPK en wordt 25.126 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
61.691.



Verder is het voorschot FPK voor het 4e kwartaal van 2024 als langlopende schuld
opgenomen en bestaat de voornaamste kortlopende schuld uit vooruitontvangen subsidie
van het VSB Fonds.

Toelichting op de exploitatierekening

Door de vergaande beperkingen die opgelegd waren bij het spelen van voorstellingen en
daarmee het noodgedwongen uitstellen en aanpassen van activiteiten veroorzaakten een
forse daling in de begrote eigen inkomsten maar ook in de kosten. Hierdoor is over 2021 een
fors positief resultaat ontstaan.

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting en realisatie

Baten eigen inkomsten

● Publieksinkomsten
○ In 2021 zijn geen publieksinkomsten gerealiseerd doordat onze pogingen tot

het spelen van voorstellingen strandden door steeds weer nieuwe
maatregelen. Uiteindelijk lukte het toch om een show te realiseren door zelf
een bioscoop af te huren (omdat daar iets minder strenge regels golden).
Vanwege de onduidelijkheden mbt wel of geen doorgang besloten we
uiteindelijk dit evenement gratis toegankelijk te maken omdat pas op het
laatste moment duidelijk werd dat het mocht vanwege de regelgeving.

● Overige Directe opbrengsten, coproductiebijdragen
○ Samen met OPEN Rotterdam (lokaal TV station) en het Wereldmuseum is

door Grande Loge de 10-delige serie Covid Pro ontwikkeld. De lasten konden
deels voldaan worden uit de coproductiebijdragen van totaal € 25.000.
Hiermee zijn dit de enige eigen inkomsten waar de realisatie de begroting
heeft overtroffen.

● Bijdragen uit private middelen
○ Dit boekjaar zijn er geen andere middelen van private fondsen geworven ivm

de geringe kans op realisatie  De bijdrage van VSB blijft wel staan en schuift
deels door naar 2022.

Andere Baten
● De eenmalige algemene ophoging van FPK is meegerekend
● Er is geen meerjarige subsidie bij gemeente Rotterdam
● De 30.103 euro is een restbedrag van een langlopende bijdrage van VSB fonds. Dit

wordt in 2022 afgerekend
● Uiteindelijk is 64% van de totale inkomsten gerealiseerd (191.777 om 297.525)



Lasten

Beheerslasten personeel
● De kosten voor zakelijke leiding waren dit jaar lager dan begroot omdat deze

vacature pas in de loop van het jaar vervuld kon worden.
● Voor de kosten van artistieke leiding is, afwijkend van de begroting, besloten deze

onder te brengen bij activiteitenlasten omdat ze daar beter passen. Dit betekent dat
de totale beheerslasten significant lager zijn dan in de oorspronkelijke begroting. Dit
zullen we ook zo in de komende jaren doorvoeren.

Beheerslasten materieel

● De gerealiseerde bedragen zijn conform de begroting. Dit is grotendeels besteed aan
de realisatie van onze marketingstrategie, inclusief design en website

● De Kantoorkosten zijn hoger dan begroot en zullen dit de komende jaren blijven.
Gebleken is dat deze post te rooskleurig was begroot. Het verschil zit met name in
een aantal abonnementen, verzekeringen en kosten voor boekhouder en accountant
(voor subsidie-afrekeningen)

De totale beheerslasten zijn in 2021 73% van de oorspronkelijke begroting

Activiteitenlasten personeel

● Bij nader inzien horen de kosten artistieke leiding hier thuis. De begrotingspost is
mee overgebracht.

● Ten opzichte van de begroting vallen de lagere kosten op door de niet gerealiseerde
projecten.

● Het kopje ‘productieleiders’ valt ook op door de kosten. Dit heeft te maken met het
project Covid Pro dat relatief veel productiecapaciteit kostte in het Wereldmuseum.

● In totaal zijn de personele lasten ongeveer 41% van het begrote bedrag. Er is
geprobeerd zoveel mogelijk (zinvolle) productietijd te realiseren met veel
voorbereidingskosten.

Activiteitenlasten materieel

● Hier zijn vooral grote verschillen te bespeuren omdat er erg weinig geld aan fysieke
productie is besteed. Dat had ook weinig zin met de mogelijkheden die er waren.
Slechts een kleine 6% van de oorspronkelijke begroting is hiervoor uitgegeven,
omdat het zinvoller leek en lijkt om dit geld uit te geven wanneer er ook publiek kan
komen kijken. Inmiddels is dit weer mogelijk en zullen producties ingehaald worden
en gefinancierd worden uit het bestemmingsfonds FPK.

● Er zijn geen externe coproductiekosten gemaakt. alle kosten zijn verwerkt in de
activiteitenlasten.

Totale lasten zijn in 2021 uitgekomen op 29% van de begroting.





Vooruitblik 2022

Thema 2022: Self Cancelling (or how to exploit yourself, your ego and your failures).

Trafficking blijft de inspiratie voor 2022. Het gegeven dat spullen, ideeën en mensen worden
verhandeld tot persoonlijk gewin en dat je eigen handelen - hoe onschuldig ook op kleine
schaal - bijdraagt aan de ontwrichting van het geheel. En ook je (vermeende) zonden
kunnen verworden tot handelswaar.

Het centrale doel van de Loge zal ook het komende jaar (en daarna) zijn om makers de kans
te geven zich te ontwikkelen in een context van vertrouwen en uitdaging. De formats en
vormen worden zodanig vormgegeven dat er heldere uitgangspunten zijn, waarbinnen
makers kunnen excelleren. Vergelijk het met een team waarbij de brille en energie van de
toekomst wordt gecombineerd met de routine en sluwheid van de routiniers. Je kan
makkelijker je weg vinden in een goeddraaiend team, dan met alleen ouwe rotten of jonge
garde.

Covid-22 Omnikromni
In 2022 zal de covid-pandemie nog niet zijn verdwenen, vandaar dat we hybride concepten
hebben bedacht die doorgang kunnen vinden, nog even los van de
presentatiemogelijkheden. We richtten ons al op de toekomstige, veelkleurige generatie en
dat blijven we doen. Het komende jaar zal dan ook in het teken staan van het initiëren van
verrassende verbindingen

2022 staat bij Grande Loge in het teken van een langlopend project over het fenomeen
cancel-culture. Centraal staat de figuur van David Chrystelle, een eens gevallen held die
terugkeert naar de maatschappij om de wereld te verlossen van zijn destructieve neiging tot
het niet hebben van fouten en verkeerde beslissingen. David is de Lord Cancellor. Uit eigen
ervaring weet hij dat je beter jezelf kan cancelen om anderen voor te zijn. Wie immers dan
jijzelf weet beter waar je zwakheden liggen (of nog evt begaan) en welke potentiële scheve
schaatsen je gereden zou kunnen hebben (of nog gaat rijden).

Rondom David identificeren we vier groepen die alle op hun beurt in de rol van afhankelijk
en onderdrukker zijn (slaaf en master). Alle performances en projecten van 2022 zullen rond



deze groepen - in hun relatie tot Chrystelle - worden gedrapeerd, waarbij veel (eigen)
inbreng is van de performers en makers. Want de Loge is een provider en stelt zich immer
bescheiden op.

1. Artiesten (de artiesten worden uitgebuit door de clan, maar gebruiken op hun beurt
de kanalen om hun eigen ding te kunnen doen)

2. Gelovigen / believers / volgelingen (worden ook uitgebuit door de clan, maar vinden
een heil in hun deelname)

3. Organisatie / clan /  (de clan wordt gebruikt door Chrystelle om zijn koninkrijk te
stichten)

4. Outside world / autoriteiten / (zijn gebaat bij helende krachten, maar zien het ook als
ontwrichtende kracht.

We onderscheiden een aantal projecten
1: introductie David Chrystelle / (marketing)campagnes / guerilla performances / products -
om het gedachtengoed van de Loge te positioneren in het veld.
2: Kamp Loge / Cancel Trainingskamps (werk events met artiesten) - format om met
verschillende artiesten, makers, schrijvers en andere performers te kunnen werken,
ongeacht evt maatregelen en beperkingen
3: Compound / Welcome to Filantropia, grote performance - signature event buiten de
gebaande paden om de route van de Loge verder uit te stippelen
4: Special performances (Grande Loge Reach Out) - oa Motel Mozaique, Fringe etc - op
maat gemaakt performances waarin steeds andere performers centraal staan, maar wel
vanuit het centrale idee van de Loge
5: Covid pro - nieuwe serie video’s (oa Street Culture Weekend) - hedendaagse ‘outlet’ om
publiek (en makers) te binden aan de Loge en om kandidaten voor toekomstige projecten te
‘rekruteren’.
6: website en socials (de online presence van de loge wordt een performance an sich) - we
denken niet in een serie producten, maar in een langlopend traject, waarin niet alleen
producties, maar ook advertising, marketing en online presence een permanente rol spelen
in de aanwezigheid van de Loge.



David Christelle
Voor de introductie van David Chrystelle werken we met verschillende performers,
kunstenaars en videomakers. Er staan 5 video-collabs met als uitgangspunt een leven met
(en zonder) David Chrystelle.

1. “Biopic Chrystelle”  - over zelfopoffering, narcisisme, blootgeven, cancelling
2. “De gelovigen” over overgave, onderwerping, verlossing
3. “De artiesten” - over uitbuiting, intellectueel eigendom, pragmatisme
4. ‘De organisatie” - over opportunisme, lippendiensten, medeplichtigheid
5. “De instanties” - over fraude, verrotting, morele superioriteit

Hiernaast zal de figuur van David Chrystelle steeds een centrale rol spelen in het oeuvre van
de Loge in 2022. Soms zal hij acte de presence geven, soms zal hij ook een opvallende
afwezige zijn. Hij heeft natuurlijk ook een drukke agenda :)

Kamp Loge
In navolging van de trend in de hiphop wereld om zogenaamde ‘writing camps’ te
organiseren om zo in korte tijd een samenbundeling van energie te krijgen en artiesten te
laten samenwerken aan projecten (zo is bv. het nummer Drank & Drugs ontstaan in de
beroemde schrijfsessie die leidde tot het album New Wave) organiseert Grande Loge in
2022 een viertal keer een Kamp Loge. Een collab en experimenteerplek waarin in korte tijd
samengewerkt wordt in bubbles om producties en deelproducties voor te bereiden,
concepten te bedenken, nieuw materiaal uit te proberen en ook voor de Loge om te werken
met talenten die gescout zijn, maar die we graag beter willen leren kennen.

Loge Kamps zullen vooral over performance gaan, maar er zal er ook zeker 1 komen die zal
gaan over marketing en publiek. We merken dat het steeds belangrijker is om aansluiting te
vinden en dat het publiek zich gehoord en veilig voelt. Hier willen we mee experimenteren:
hoe kunnen we publiek betrekken ín het product.

Compound / Welcome to Filantropia
Bij AVL Mundo slaat de Loge zijn eerste kampement op om daar de bezoekers te tracteren
op de ideeën van David Chrystelle en zijn volgelingen. Verwacht een kruising tussen
Surinaamse rituelen en Christoph Schlingensief. Een bonte stoet aan bijzondere figuren trekt
voorbij zonder enige vorm van waardeoordeel. Dit is de eerste in een reeks van grotere
performances die zich zullen kenmerken door de aanwezigheid van veel artiesten,
afwisselende programmering en bijzondere ontmoetingen.

Special performances
Een serie dedicated performances met artiesten en makers van op en rond de Loge. Door
de Loge Kamps komen we in contact met nieuwe zusters, broeders en x’jes. Zij maken
verse dwarsverbanden en presenteren zich aan publiek. Voor 2022 zijn we in gesprek met
oa. Motel Mozaique (overnite sleeping event), Theater Rotterdam (Biesnies) en Fringe
Festivals voor een aantal dedicated perfo’s die time en site specific zijn, maar worden
gemaakt vanuit de overall ideeën van de Loge

Over Biesnies (Theater Rotterdam):

Hierbij een algemene melding van GrandeMang#44

De aasgieren van Damsko zijn neergedaald. Bigi Krakti Tjon Rockon nodigt jou en je
koopkracht uit voor de nieuwe Grande Loge product-launch. Sluip die schouwburg in,
aanbid de slang of koop een ticket. Iedereens portemonnee is welkom. De primisi is
monnie, rijkdom vergaren is onze biesniess. De loge claimt je ziel.
Hou je mond en laat je geld spreken. Aanbid de juiste goden. Vergaar rijkdom. Ook jij
kan leven als een reine krakti. Alles en iedereen is te koop. Gooi jezelf weg in de naam



van de loge. Laat het bloed koken. Zondig in de naam van verlossing. Je lichaam is
een time-share, geef de loge een paar weken en transformeer.

MoMo
Motel Mozaïque heeft de Loge gevraagd om een overnite performance te doen in Blue City,
het mekka van de sustainable cultuur in Rotterdam. Bij MOMO presenteren we in
verschillende stadia het concept van self-canceling als ultieme middel om jezelf terug te
vinden. In een serie interactieve meditaties wordt je van jezelf bevrijd. Waarna je mag
dansen!

CoVidPro vervolg
Net als COVID-19 ons nog niet gaat verlaten in 2022 zo zullen wij In 2022 een aantal eigen
nieuwe producties initiëren die een vervolg zijn op de serie CoVidPro, waarin  we weer
verschillende makers en performers aan elkaar zullen koppelen om nieuw werk te realiseren
in een strak gedefinieerde context. Het format zorgt ervoor dat makers snel tot resultaat
komen omdat de parameters helder en afgebakend zijn. Voor deze serie is het thema:
Cancel culture.



SCW 2022 (dedicated)
Voor het Street Culture Weekend is het plan om een serie 'artistieke' video's te laten maken
door een aantal makers met daarin een street culture held als onderwerp, maar dit kan
bijvoorbeeld ook een ode zijn aan een skatepark of een goede 'spuitplek' (voor pieces :). In
samenwerking met SCW worden 10 mensen of onderwerpen gekozen en daaraan worden
een aantal makers en voorwaarden aan verbonden. Vervolgens worden deze 'portretten'
vertaald door de makers naar een 'visual portrait'. Ook zou het een idee kunnen zijn om een
serie tracks daaraan te verbinden, zodat het alles leidt tot nieuwe samenwerkingen en
kruisverbanden. In aanloop kunnen snippets van deze stories worden gebruikt voor de
promo van het weekend. In het weekend zelf zullen de clips worden vertoond in een
speciaal Grande Loge Outreach programma, een live programma met performances,
presentaties en na afloop een dikke party.

CoVidPro Live / Loge Nights
Ism. Wereldmuseum een serie van 5 middagen waarin 10 makers hun eigen programma
mogen samenstellen rond hun eigen video.

Kortom. Veel plannen. Veel hybride vormen en dus veel energie dit jaar van de Loge.
het bloed zal koken!

Bigi Brasa!
Bigi Krakti, Bigi Sisa, Bigi Toekang
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Samenstellingsverklaring

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen 
Hudsonstraat 19b
3025 CB Rotterdam

Rita Dopmeijer



Balans per 31 december

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste Activa
Immateriële vaste activa -€                            -€                            
Materiële vaste activa -€                            -€                            
Financiële vaste activa -€                            -€                            
Totaal vaste activa -€                     -€                     

Vlottende Activa
Voorraden -€                            -€                            
Debiteuren -€                            -€                            
Vordering omzetbelasting 6.582€                   2.601€                   
Kortlopende vorderingen 90€                         -€                            
Nog te ontvangen subsidie -€                            -€                            
Liquide middelen 147.125€              57.136€                 
Totaal vlottende activa 153.797€             59.737€               

TOTAAL ACTIVA 153.797€              59.737€                 



Balans per 31 december

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen Vermogen
Algemene reserve 32.805€                 7.679€                   
Bestemmingsreserve -€                            -€                            
Bestemmingsfonds FPK 61.691€                 -€                            
Totaal eigen vermogen 94.496€               7.679€                 

Voorzieningen

Langlopende Schulden
Voorschot FPK 33.025€                 

Kortlopende schulden
Crediteuren 184€                      363€                      
Vooruitontvangen subsidie 24.892€                 50.995€                 
Overige schulden en overlopende passiva 1.200€                   700€                      

26.277€               52.058€               

TOTAAL PASSIVA 153.797€              59.737€                 



Exploitatierekening

BATEN 2021 2020

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette -€                               2.250€                   
Uitkoop -€                               10.000€                 
Partage -€                               1.021€                   

1b. Publieksinkomsten buitenland -€                               -€                      
1. Publieksinkomsten totaal -€                          13.271€                  

2. Sponsorinkomsten -€                               -€                      

3a. Baten coproducties 25.000€                   -€                      
3b. Overige inkomsten -€                               -€                      

3. Overige Directe inkomsten 25.000€                  -€                      

4. Totaal Directe Inkomsten 25.000€                  13.271€                 

5. 400€                         

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden -€                               
6b. Bijdragen van bedrijven -€                               
6c. Bijdragen van private fondsen 30.103€                   19.005€                  
6d. Bijdragen van goede doelen loterijen -€                               
6e. Overige private bijdragen -€                               

6. 30.103€                  19.005€                 

7. 55.503€                  32.276€                 

8. 136.274€                 -€                      
9. -€                               -€                      
10. -€                               -€                      
11. -€                               19.005€                 
12. -€                               -€                      

13. 136.274€                19.005€                 

14. 191.777€                51.281€                 

Totaal bijdragen uit publieke middelen 

Totale baten

Indirecte opbrengsten

Overige bijdragen uit private middelen

Totaal Eigen Inkomsten

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Meerjarige subsidie provincie
Meerjarige subsidie gemeente
Meerjarige subsidie overig
Overige bijdragen uit publieke middelen



1. 16.950€                   -€                             
2. 13.468€                   1.773€                    
3. 30.418€                  1.773€                   

49.395€                   16.350€                  
20.477€                   6.250€                    

4. 69.871€                  22.600€                 

1.757€                      1.592€                    
963€                         1.548€                    

1.952€                      1.692€                    
-€                               -€                             
-€                               -€                             

5. 4.672€                    4.832€                   
66666.

6. -€                               -€                             

7. 74.543€                  27.432€                 

8. 104.960€                29.205€                 

9. 86.816€                  22.076€                 

10. -€                               
11. -€                               

12. 86.816€                  22.076€                 

86.816€                  22.076€                 

25.126€                  22.076€                 
61.691€                  -€                      

-€                        -€                      

0,9
0

Fte. Inhuur 0,5

Aantal vrijwilligers 5
Fte. Vrijwilligers 0,1

Totaal fte. Personele bezetting

RESULTAATBESTEMMING
Exploitatieresultaat
Bestemming:
Dotatie algemene reserve
Dotatie bestemmingsreserve FPK

Resultaat na resultaatsbestemming

Personele bezetting ( beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst

Totaal activiteitenlasten

Totale lasten

Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering

Saldo rentebaten/-lasten
Saldo bijzondere baten/lasten

Exploitatieresultaat

Lasten Coproducties

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 
Activiteitenlasten personeel uitvoering
Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Educatie
Beheerslasten projecten
Activiteitenlasten materieel

Functionele exploitatierekening over het jaar 2021

LASTEN

Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten



Toelichting algemeen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven" en het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitensubsidie 2021-2024
van het Fonds Podiumkunsten.

Algemeen
Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 
verminderd met de afschrijvingen.
De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische
levensduur van de activa en rekening houdend met een verwachte restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk, rekening
wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.



Toelichting algemeen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het 
jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
De toerekening van de opbrengsten van dansvoorstellingen vindt plaats op basis van het speelmoment; 
in dat jaar worden de hiermee gerealiseerde opbrengsten verantwoord. De kosten van de productie
van de dansvoorstellingen behoudens de interne salariskosten die hiermee samenhangen worden 
bij een over jaareinde heenlopende voorstellingenreeks toegerekend aan het verslagjaar op basis van
een pro rata verdeling van het totaal aantal dansvoorstellingen over beide jaren waarin zij plaatsvinden.

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de 
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Subsidie of bijdragen die zijn verkregen inzake de herhuisvesting van de stichting of nadien worden
verkregen voor verbouw, verbeteringen aan de locatie of investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen 
worden verantwoord als bate in het jaar dat zij worden toegekend en door middel van een mutatie in de
resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Het Huis. Onttrekkingen aan de reserve
vinden plaats naar rato van de hiermee samenhangende afschrijvingen in de jaren na ingebruikname.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte levensduur van het actief.



Toelichting op de balans per 31-12-2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Te vorderen belastingen en premies
Te vorderen omzetbelasting 6.582€            2.602€            
Totaal te vorderen belastingen en premies 6.582€            2.602€            

Kortlopende vorderingen
Vooruitbetaalde beheerskosten 90€                  -€                     
Totaal overige vorderingen 90€                  -€                     

Totaal vorderingen €6.672 €2.602

Liquide middelen
NL02INGB0008772761 147.125€        57.136€          
Totaal liquide middelen 147.125€        57.136€          

Totaal vlottende activa €160.379 €62.340



Toelichting op de balans per 31-12-2021

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Algemene reserve
Saldo per 1 januari €7.679 €4.608
af: 
Bij: mutatie algemene reserve €25.126 €3.071
Saldo per 31 december €32.805 €7.679

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten
Saldo per 1 januari -€                     -€                     
af: -€                     -€                     
bij: 61.691€          -€                     
Saldo per 31 december €61.691 €0

Langlopende Schuld
Vooruitontvangen FPK 4e kwartaal 2024 33.025€           €- 

Kortlopende Schulden
Crediteuren 184€                363€                

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Te betalen accountants- en administratiekosten 1.200€            700€                
Vooruitontvangen subsidie VSB Fonds 24.892€          50.995€          
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva €26.277 €52.058

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten
Stichting Grande Loge heeft een subsidietoekenning ontvangen voor de meerjarige 
productiesubsidie regeling 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten ter grootte van 
€ 125.000 per jaar met  inflatiecorrectie.



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

BATEN 2021 Begroting 2021 2020
1a. Publieksinkomsten binnenland

Recette  -€                       31.050€           2.250€              
Uitkoop -€                       6.000€              10.000€           
Partage -€                        €- 1.021€              

1b. Publieksinkomsten buitenland -€                        €- -€                       
1. Publieksinkomsten totaal -€                       37.050€           13.271€           

2. Sponsorinkomsten -€                       -€                       -€                       

3. Overige directe opbrengsten
3a. Coproductiebijdragen 25.000€           17.000€           -€                       

Overige inkomsten / inleidingen -€                       -€                       -€                       
3b. Totaal overige directe opbrengsten 25.000€           17.000€           -€                       

4. Totaal Directe Inkomsten (som 1 t/m 3) 25.000€            €- 54.050€           13.271€           

Overige indirecte inkomsten 400€                 1.975€              -€                       
5. Totaal indirecte opbrengsten 400€                 1.975€              -€                       

6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden -€                       -€                       -€                       
6c. Bijdragen van private fondsen 30.103€           20.000€           19.005€           

-€                       66.500€           -€                       
-€                       -€                       -€                       

6. Overige bijdragen uit private middelen 30.103€           86.500€           19.005€           

7. Totaal Eigen Inkomsten 55.503€           142.525€         32.276€           



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

BATEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020
8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 136.274€         125.000€         -€                       

9. Meerjarige subsidie provincie -€                       -€                       -€                       

Gemeente Rotterdam -€                       30.000€           -€                       
10. Meerjarige subsidie gemeente -€                       30.000€           -€                       

11. Meerjarige subsidie overig -€                       -€                       -€                       

Incidentele bijdrage Fonds Podiumkunsten -€                       -€                       -€                       
Covid subsidie Fonds Podiumkunsten -€                       -€                       -€                       

12. Overige bijdragen uit publieke middelen -€                       -€                       -€                       

13. Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 136.274€         155.000€         -€                       

14. Totale baten 191.777€         297.525€         32.276€           



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

LASTEN 2021 Begroting 2021 2020
Beheerslasten personeel

Beheerslasten
Personeelslasten per onderdeel
Zakelijke leiding 16.950€           28.710€           -€                       

1. Totaal beheerslasten personeel 16.950€           28.710€           -€                       

Beheerslasten materieel
a. Huisvesting -€                       -€                       -€                       
b. Kantoorkosten 1.968€              1.000€              1.773€              
c. Algemene publiciteitskosten 11.500€           12.000€           -€                       
d. Afschrijvingen -€                       -€                       -€                       

2. Totaal beheerslasten materieel 13.468€           13.000€           1.773€              

a. Huisvesting
Huur onroerende zaken -€                       -€                       -€                       
Totale lasten huisvesting -€                       -€                       -€                       

b. Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 422€                 -€                       137€                 
Reis- en verblijfskosten -€                       -€                       -€                       
Vergader-/representatiekosten 414€                 1.000€              290€                 
Rente/bankkosten / betalingsverschillen 193€                 -€                       -€                       
Accountants/administratiekosten 940€                 -€                       1.346€              
Totale lasten kantoorkosten 1.968€              1.000€              1.773€              

c. Algemene publiciteitskosten
Totale lasten algemene publiciteitskosten 11.500€           12.000€           -€                       

d. Afschrijvingen
Afschrijvingskosten inventaris -€                       -€                       -€                       
Totale lasten afschrijvingen -€                       -€                       -€                       

3. Totaal beheerslasten 30.418€              41.710€              1.773€                



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020
Activiteitenlasten:  personeelslasten

Personeelslasten voorbereiding
Artistieke leiding   21.100€           30.000€           -€                       
Dansers/performers 11.550€           27.000€           4.614€              
Dramaturgen -€                       4.500€              -€                       
Lichtontwerper -€                       6.000€              -€                       
Decorontwerper -€                       7.000€              2.740€              
Kostuumontwerper -€                       5.500€              -€                       
Geluidsontwerp -€                       2.000€              -€                       
Componist/sounddesign -€                       7.000€              5.821€              
Technici 75€                   4.050€              175€                 
Video/filmmaker 1.640€              4.000€              -€                       
Stagaires -€                       2.100€              -€                       
Reis en Verblijfkosten 189€                 -€                       -€                       
Vrijwilligers, semi professionsals 40€                   5.950€              -€                       
Productieleiders 14.800€           4.000€              3.000€              

Totaal personeelslasten voorbereiding 49.395€           109.100€         16.350€           

Personeelslasten uitvoering
Dansers voorstellingen 16.687€           35420 2650
Productieleider/tourmanager -€                       4550 2000
Vrijwilligers/semi-professionals -€                       6650
Technici 3.790€              11700
Musici/band -€                       0
Video -€                       4000 1600
Stagaire -€                       700
Totaal personeelslasten uitvoering 20.477€           63.020€           6.250€              

4. Totale activiteitenlasten personeel 69.871€           172.120€         22.600€           



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020

Activiteitenlasten materieel
a. Voorbereiding 1.757€              37.100€           1.592€              
b. Uitvoering 963€                 21.645€           1.548€              
c. Marketing 1.952€              14.950€           1.692€              
d. Educatie -€                       10.000€           -€                       

5. Totale activiteitenlasten materieel 4.672€              83.695€           4.832€              

ad a. Voorbereiding
Decor -€                       8.000€              226€                 
Kostuum 180€                 4.000€              -€                       
Technische apperatuur en materiaal -€                       3.000€              -€                       
Videoapparatuur -€                       2.000€              304€                 
Geluid -€                       3.000€              -€                       
Video/film -€                       2.000€              -€                       
Repetitieruimte/werkruimte 1.215€              3.400€              -€                       
Montageruimte -€                       -€                       -€                       
Hotelkosten -€                       -€                       -€                       
Reiskosten 190€                 1.000€              173€                 
Transportkosten 124€                 1.300€              785€                 
Catering 48€                   4.600€              -€                       
Productiebudget -€                       3.600€              104€                 
Verzekering -€                       1.200€              -€                       

Totale lasten voorbereiding 1.757€              37.100€           1.592€              

ad b. Uitvoering
Reiskosten 191€                 1.610€              1.397€              
Transportkosten 42€                   2.500€              -€                       
Verblijfskosten -€                       -€                       -€                       
Sejours -€                       5.635€              -€                       
Locatiekosten 630€                 4.400€              -€                       
Decor -€                       1.600€              -€                       
Kostuums -€                       900€                 29€                   
Videoapparatuur -€                       2.000€              -€                       
Geluid en muziek apparatuur -€                       2.000€              -€                       
Productiebudget 100€                 -€                       -€                       
Verzekering -€                       1.000€              122€                 

Totale lasten uitvoering 963€                 21.645€           1.548€              



Toelichting op de functionele exploitatierekening 2021

LASTEN - vervolg 2021 Begroting 2021 2020
ad c. Marketing

Publiciteitsfotografie en video 350€                 6800
Grafisch ontwerp 1.250€              900 1500
Advertenties 250€                 1500
Overige publiciteitskosten 102€                 5750 192
Totale lasten specifieke publiciteit 1.952€              14.950€           1.692€              

ad d. Educatie -€                       10.000€           -€                       
Totale lasten educatie -€                       10.000€           -€                       

6. Lasten coproducties -€                       -€                       -€                       

7. Totale activiteitenlasten 74.543€           255.815€         27.432€           

8. Totale lasten €104.960 €297.525 €29.205



Bestuursverklaring Jaarrekening en bestuursverslag 2021 
 
 
 
Rotterdam,  28-06-2022 
 
 
 
Het bestuur van Stichting Grande Loge is op maandag 27 juni 2022 digitaal samengekomen.  
Het bestuur gaat akkoord met de jaarrekening 2021. 
 
 
 
Getekend voor akkoord:  
 

 
 
Janpier Brands (vz) 
 
 
 
Carla Tjon 
 
 
 
Guido van Dieren 
 
 
 
Katinka Enkhuizen  
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Jan Pier Brands (Jun 24, 2022 15:19 GMT+2)

Janp

janpierbrands@gmail.com

Carla Tjon (Jun 25, 2022 06:52 GMT+2)

CT

tjoncarla@gmail.com

guido (Jun 25, 2022 14:47 GMT+2)

Guido

bsmusic@gmail.com

Katinka Enkhuizen (Jun 27, 2022 11:08 GMT+2)

Katinka

katinka.enkhuizen@theaterrotterdam.nl
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