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Voorwoord

Foto: Ontvoerd door ISIS: Yezidi-meisje Parween Alhinto
“Ik hoop dat ik mensen wakker schud.
Dat ze ons willen helpen,” aldus
Parween Alhinto. Ze is 19 jaar, lid van
de Koerdische religieuze gemeenschap
Yezidi en zat vier maanden vast bij IS,
die haar martelden en verkrachten
nadat haar buren haar hadden verraden.
De trauma’s van haar verschrikkingen
belemmeren haar soms het spreken,
maar ze wil het zo graag. Want het
verhaal van de Yezidi’s wordt niet
gehoord.
En dan te bedenken dat Parween
bijna niet kon komen. De Nederlandse
overheid was bang dat Parween in
Nederland zou willen blijven. Daarom
werd De Balie gevraagd een borg te
tekenen van 100.000 euro om eventuele
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medische kosten te dekken. Dat het
zo moeilijk blijkt om Parween naar
Nederland te halen frustreert de
redactie, maar De Balie zet door en met
hulp van Judith Neurink lukt het toch
om Parween naar Nederland te krijgen.
In de media werd de aanloop naar het
programma uitgebreid beschreven, en
de woorden van Parween uitgebreid
gedeeld.
De moeilijke route niet schuwen om dat
te programmeren wat gemaakt moet
worden. Misstanden aankaarten waar
die gezien kunnen worden, óók als dat
in de voorbereiding op een programma
is. En het podium bieden aan de mensen
die vrij willen denken, vrij willen spreken
en vrij willen leven. Dat is waar De Balie

voor staat.
In bijna 500 programma’s en ruim
1900 filmvertoningen heeft De Balie
in 2017 dagelijks aan die gedachte
uitvoering gegeven. Elk programma
wordt op op unieke wijze vormgegeven
door een eigen redactie, waarbij altijd
gezocht wordt naar nieuwe manieren
om ‘het vrije woord’ ruim baan te
geven: zij combineren elke dag weer
uiteenlopende disciplines als beeldende
kunst, theater, spoken word, muziek
en film om tot verrassende nieuwe
vormen van debat te komen. De
fysieke locatie is daarbij nog altijd een
belangrijke spil, maar De Balie duikt
ook steeds meer op buiten haar eigen
gebouw: op andere podia, in treinen
door Europa, op festivals, op scholen
en vooral ook online, met een zeer
goed bekeken livestream en levendige
online discussie. Bezoekersaantallen
groeien en het programma resoneert
in de samenleving. Met het café en
de dagelijkse filmprogrammering is
De Balie verworden tot een uniek,
toonaangevend instituut dat zowel in
Nederland als in de rest van Europa op
de voet wordt gevolgd. En daar zijn we
trots op.
Voor u ligt het jaarverslag van 2017, een
weergave van onze activiteiten vorig
jaar. En een absolute aansporing voor
ons om 2018 net zo mooi te maken.

Missie en noodzaak
De Balie werkt vanuit de missie: Vrij
denken, Vrij spreken, Vrij leven. Ieders
wens om in vrijheid te leven, denken,
voelen en zeggen wat hij of zij wil,
vraagt om een samenleving waarin
ideeën, opvattingen en meningen
worden gedeeld, bevraagd, getoetst
en betwist. De Balie biedt daarvoor de
ruimte en is dé ontmoetingsplek waar

vrije geesten, voorlopers, kunstenaars,
wetenschappers, journalisten,
dichters en denkers hun ideeën delen
met politici, ambtenaren en het
bedrijfsleven, en natuurlijk met een
breed en zeer divers publiek. Omdat
een vrije, democratische samenleving
niet kan bestaan zonder een plek als De
Balie.
Er wordt door De Balie voortdurend
actief gezocht naar mogelijkheden
om mensen elkaar te laten ontmoeten
en gedachten uit te wisselen. Waar
groepen zijn die zich liever afsluiten
voor elkaar, nodigt De Balie ze júist
uit om met elkaar in gesprek te gaan.
Iedereen - links, rechts, jong, oud, arm,
rijk, overheid, bedrijfsleven, emigrant,
autochtoon, homo, transgender, hetero,
moslim, atheïst of christen - krijgt de
mogelijkheid zich uit te spreken in De
Balie.

Wat doet De Balie?
In het voormalig Kantonsgerecht in het
centrum van Amsterdam is De Balie
al sinds 1982 actief als podium voor
debat. In drie zalen – de Salon, Grote
Zaal, Filmzaal - zet De Balie, met zelf
geproduceerde programma’s voor een
uiteenlopend publiek, onderwerpen
op de kaart en vraagt voortdurend
aandacht van media, publiek en politiek
voor ontwikkelingen in de samenleving.
Als broedplaats stimuleert De Balie het
maatschappelijke, politieke en culturele
landschap in Amsterdam en Nederland.
In 2017 werden zo bijvoorbeeld STUDIO
en Stadslab door De Balie opgezet.
Als ‘live magazine’ produceert De
Balie debatten, lezingen, exposities
en theatervoorstellingen en
programmeert De Balie films, muziek
en theatervoorstellingen. De Balie
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volgt ontwikkelingen in de samenleving,
onderzoekt en agendeert zelf
onderwerpen die aandacht behoeven.
Daarnaast heeft De Balie een
faciliterende rol en vinden er in het
café-restaurant en via de banqueting
en verhuur allerlei ontmoetingen
plaats in de vorm van diners pensants,
brainstorms enzovoort.
De Balie is ook zelf voortdurend
onderwerp van gesprek. Als cultureel
centrum is De Balie trots dat het
programma dagelijks resoneert in de
landelijke (en internationale) media.
Deze zichtbaarheid in combinatie
met een spraakmakende manier
van programmeren heeft ook een
keerzijde. Het komt zeer regelmatig
voor dat programma’s beveiligd moeten
worden, vanwege het thema of de
komst van omstreden gasten. Dergelijke
programma’s zijn risicovol en vragen
veel van De Balie, zowel financieel als
organisatorisch.
Het café-restaurant maakt onlosmakelijk
onderdeel uit van de identiteit van De

Pagina 5

Balie. Met eerlijke producten, goed en
vers bereid voedsel, een diverse aanwas
van vaste en nieuwe bezoekers en een
hecht team is De Balie al vele jaren een
bruisende ontmoetingsplek, uniek voor
een culturele instelling. Waar in de zalen
de discussie tussen de sprekers op
het podium plaatsvindt, kan na afloop
het gesprek voortgezet worden aan de
bar met sprekers, publiek en pers. De
horeca draagt in hoge mate bij aan dat
typische huiskamergevoel. Niet voor
niets is De Balie ook de plek
waar Amsterdammers graag
samenkomen bij bijzondere
gebeurtenissen die de samenleving
raken, zoals het overlijden van
Burgemeester Eberhard van der
Laan. Waar kunstenaars, schrijvers en
journalisten hun afspraken houden
en werk voorbereiden, waar zzp’ers
werken, waar scholieren en studenten
hun pauzes doorbrengen en afspreken
voordat ze gaan stappen en waar
toeristen uitpuffen van een dagje
Amsterdam.
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Programma
in 2017
In een jaar dat president Trump via
Twitter zijn politiek voerde en discussies
vaak heftig polariseerden op het
internet, werd De Balie weer bevestigd
in haar overtuiging dat een live
ontmoeting dé manier is om het gesprek
met elkaar aan te gaan: of het nu over
Amsterdam, Nederland of internationale
onderwerpen gaat. In De Balie worden
elke dag weer bruggen geslagen
tussen verschillende disciplines,
sprekers, landen en culturen. In dit
hoofdstuk scheren we langs een aantal
hoogtepunten van 2017.
De Balie schuwde onderwerpen niet.
2017 was misschien wel het jaar van
angst, waarin grote groepen mensen
zich geplaatst voelden tegenover

227 internationale sprekers

Agnes Heller, Ariel Levy, Michael
Ignatieff, Aya Utami, Saskia Sassen,
Ryan Lizza, Tabitha Jackson, Can
Dundar, Polly Higgins, Tom Holland,
Marina Silva, Fintan O’Toole, Renaud
Girard, Dan Ariely, Deborah Feldman,
Evgeny Morozov, George Ferguson en
vele anderen
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andere groepen en gesprekken snel
polariseerden. De rol van De Balie was
om die moeilijke gesprekken op het
podium te voeren. Door middel van
verschillende samenwerkingen met o.a.
de organisatie #nietmijnislam en World
Opera Lab stelden we pijnlijke thema’s
als islamofobie, racisme en misogynie
aan de kaak. We kozen daarbij vormen
als debat, maar ook persoonlijke
getuigenissen of zelfs opera.
Daarnaast lieten we hoofdredacteuren
van de NOS, RTL Nieuws en Elsevier
reflecteren op keuzes die zij maakten in
de berichtgeving over aanslagen.
Moeilijke onderwerpen niet schuwen
betekent óók reflecteren op het
verleden. Daarom presenteerden we
vijf programma’s over Indonesië, het
koloniaal verleden en de Molukse
gemeenschap in Nederland. Dat deden
we onder meer in samenwerking
met het Holland Festival: hoe schrijf
je een gezamenlijke NederlandsIndonesische geschiedenis? Er bleek
een enorme behoefte vanuit de Molukse
gemeenschap voor deze programma’s.
Daarom maakten we met verschillende
Molukse stemmen uit het publiek een
slotprogramma, waarbij zij in gesprek
gingen met het publiek.

De Balie trok in 2017 het hele land door.
We waren in Maastricht, om juist dáár
het gesprek te voeren over de toekomst
van Europa. Via de Vrijheidslezing
brachten we onze sprekers het hele land
door, van Rotterdam tot Westerbork. In
TivoliVredenburg gebruikten we onze
expertise om inhoudelijke verdieping
bij het 150Psalms festival te verzorgen.
En elke keer werkten we met lokale
partners samen.
Eigenlijk zoals we dat ook al jaren in
Amsterdam doen. Het Stadsgesprek –
hét maandelijkse Amsterdamse politieke
gesprek –werd in samenwerking met
Het Parool doorgezet. We startten
een nieuwe reeks, Leve Amsterdam,
waarbij we de toekomst van de stad
onderzochten. En, op de dag dat
burgemeester Eberhard Van der
Laan overleed organiseerden we een
samenkomst. 160 Amsterdammers
kwamen die avond naar De Balie en
spraken met o.a. Job Cohen over de
erfenis van een geliefde burgemeester.
De zeggingskracht van kunst en cultuur
blijven we inzetten om maatschappelijke
vraagstukken te onderzoeken. Grote
Denkers werd voortgezet, met 4
avonden vol voordracht, theater,
muziek en gesprek rondom het leven
en werk van bijzondere vrouwen uit de
wereldgeschiedenis. Zo bespraken we
de Turkse auteur Duygu Aysena en Britse
auteur Doris Lessing en lazen we in
kleinere leesclubs de boeken van deze
vrouwen.

Brandpunt Amsterdams debat

Ook in 2017 werd de relatie met de
eigen stad en lokale partners weer volop
gevierd. De Balie programmeerde in en
mét de Stadsschouwburg. Kunst- en
schrijftalent werd naar Nederlands
gehaald met respectievelijk de Ateliers
en het Veemtheater en Athenaeum
Boekhandel. Lokale kunstenaars
exposeerden op de Bovenfoyer. Op het
gebied van inkoop is De Balie met een
aantal theaters rondom het Leidseplein
verenigd in de Leidse Knoop. De Balie
is ook een actieve deelnemer aan het
duurzaamheidstraject zoals ingezet door
het overleg van Amsterdamse Theaters.

Wereldklasse

Een bijzondere samenwerking: samen
met Het Nederlands Kamerkoor &
Festival Oude Muziek organiseerde De
Balie in TivoliVredenburg 150 Psalms.
Wereldberoemde koren zongen in 1
weekend alle 150 psalmen. Prominente
(inter)nationale denkers legden in
gesproken essays de link naar de
huidige maatschappij. Wat kunnen
de eeuwenoude psalmen ons leren
over bijvoorbeeld de wereldwijde
vluchtelingencrisis? Een hoogtepunt van
2017 en uitstekend voorbeeld van hoe
De Balie ook buiten de eigen muren haar
expertise en creativiteit kan inzetten in
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Talentontwikkeling
en educatie
De Balie werd in 2017 volwassen in
de ambitie een denktank te zijn waar
talenten tot bloei kunnen komen. De
Balie Academie – het programma voor
stagiairs om te leren programmamaker
te worden – werd intensiever. Met
het nieuwe initiatief STUDIO geeft De
Balie jonge experts het podium en
gereedschap om deel te nemen aan
het publieke debat. Dat leidde voor de
deelnemers tot optredens bij TedX,
Brainwash en op Radio1. Voor de eerste
lichting STUDIO werd onder meer
geput uit talenten die via een ander
programma al een podium in De Balie
gehad hadden. Zo willen we mensen die
voor het eerst een podium krijgen in De
Balie structureel begeleiden.
Het Stadslab, een ander initiatief
van De Balie dat in 2017 is gestart,
helpt middelbare scholen beter
burgerschapsonderwijs aan
leerlingen te geven. Via onze
onderwijsprogrammering worden al
jaren blijvend docenten, schoolleiders
en bestuurders getraind en geïnspireerd.

Broedplaats De Balie

Al vanaf het allereerste begin is De Balie
een rijke voedingsbodem voor nieuwe
initiatieven geweest, zowel faciliterend
als zelf startend. Zo zijn o.a. IDFA, ADE
en Cinekid in De Balie ontstaan. In 2017
richtte De Balie STUDIO en Stadslab op,
werkte Femke Halsema vanuit De Balie
aan haar nieuwe denkproject, Zatopia,
en omarmde De Balie het jonge initiatief
Kamerwatch. De in 2016 opgerichte
Europe Endless Express – het eerste en
enige festival op een trein door Europa
– en het Forum on European Culture
werden in 2017 doorontwikkeld en zijn
op weg naar een volgende editie.

Foto: Studios’ Arna Mackic The Power of Inclusive architecture | fotograaf Bas
Sterwijk
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Foto: De Klimaatmarathon
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De Balie Cinema
In 2017 draait De Balie al vijf jaar
dagelijks de beste (inter)nationale
documentaires en eigenzinnige fictie
films. De cinema sluit naadloos aan op
De Balie als geheel, met een veelzijdige,
artistieke en maatschappelijk
geëngageerde programmering.
De Nederlandse première van City
of Ghosts (M. Heineman, 2017) kwam
in samenwerking met Periscoop
Film tot stand, waarbij de jonge
burgerjournalisten van Raqqa Is Being
Slaughtered Silently (RBSS) aanwezig
waren voor het nagesprek. Ondanks het
hoge veiligheidsrisico heeft De Balie
alles op alles gezet om deze vertoning
mogelijk te maken en de veiligheid
te garanderen van alle sprekers en
bezoekers. Dat dit hard nodig is, bleek
des te meer toen er een (vermeende)
IS-strijder in het publiek aanwezig
was die door de sprekers als zodanig
werd herkend. De Balie heeft ook
andere filmtheaters met advies over
de veiligheid bijgestaan om meerdere
vertoningen in het land mogelijk te
maken.
De Balie Cinema programmeert films
over maatschappelijke en actuele
onderwerpen, en nodigt daarbij (inter)
nationale, relevante sprekers uit. Zo
verwelkomden we in samenwerking
met het festival Movies that Matter
de vredesactivisten van Combatants
for Peace voor een nagesprek bij de
documentaire Disturbing the Peace,
een documentaire over Israëlische
en Palestijnse oorlogsveteranen die
geweldloos protest voeren tegen de
bezetting. Toen Oscar-winnaar en
arthouse hit Moonlight de Nederlandse
filmtheaters bij storm veroverde,
was De Balie het enige podium of
mediaplatform dat de thematiek van de
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film verder uitdiepte met een nagesprek
met jonge, zwarte queer denkers; een
prachtige eerste, uitverkochte aflevering
binnen de nieuwe samenwerking met
het IFFR. Deze samenwerking zal in 2018
worden voortgezet en uitgebreid.
Terug op het thuishonk, kwam ook het
International Documentary Filmfestival
Amsterdam (IDFA) voor haar 30e
lustrumjaar. De Balie Cinema cureert
en organiseert onder de vlag van IDFA
ieder jaar vier tweeluiken, twee films
die in elkaars verlengde liggen of de
frictie opzoeken, met aanvullend debat
en gesprek. Dit jaar kwam daar in
samenwerking met het IDFA-team het
lustrumprogramma The Visual Voice bij.
Een keur aan klassieke documentaires,
gekozen en ingeleid door ’s werelds
beste documentairemakers. Deze reeks
vertoningen werd afgetrapt met The
Visual Voice-interviewmarathon, een
combinatie van krachten van beide
partners: een 6 uur durende marathon
van gesprekken met jonge en oude,
beroemde en minder beroemde
filmmakers, producenten, denkers,
journalisten en (digitale) kunstenaars,
onder leiding van programmamaker
Bahram Sadeghi, filmcriticus Dana
Linssen en De Balie-directeur Yoeri
Albrecht.

Europees filmpodium

In 2017 werd De Balie Cinema toegelaten
tot Europa Cinemas, het Europese netwerk
van filmhuizen voor de vertoning van
Europese films.

180 		 films
1909 vertoningen
31.688 bezoekers
			in De Balie Cinema
605 		 filmliefhebbers 			
			online
De Balie Cinema

Foto: IDFA Visual Voice

Verhuur

Horeca

Naast de programma’s die door de
eigen redactie van De Balie worden
gemaakt, zijn de zalen van De Balie ook
het hele jaar door te huur voor externe
evenementen, zoals vergaderingen,
lezingen, congressen, presentaties en
zelfs bruiloften, met of zonder catering
door de eigen Balie-koks. In 2017
verwelkomde De Balie 197 events, waar
19.901 bezoekers op af kwamen. Onder
anderen Stichting Jan Hanlo, NIOD,
Thaise Ambassade, AMC Promovendi
Vereniging, RINO, de Amsterdamse Orde
van Advocaten, Gemeente Amsterdam,
Stichting Discussiëren Kun je Leren,
Amsterdam Dance Event en Inner
Peace Conference mocht De Balie in
2017 als huurder verwelkomen. Een
van de hoogtepunten van 2017 was
Blender, een driedaagse internationale
conferentie met whizzkids van over
de hele wereld die al jaren in De Balie
plaatsvindt.

De Balie zou De Balie niet zijn zonder
het levendige en drukbezochte café
en restaurant. Sinds een aantal jaren
is het menu steeds meer aan het
verduurzamen, waarbij zoveel mogelijk
gekozen wordt voor groenten en fruit
van het seizoen, gelet wordt op de
viswijzer en vlees gebruikt wordt van
dieren die in de wei hebben kunnen
grazen. In 2017 zijn er twee nieuwe
chefkoks begonnen: een in de reguliere
keuken, en een voor de banqueting.
Een frisse wind dus, met veel aandacht
voor de hoogwaardigheid van het
aanbod, zonder aan toegankelijkheid
in te hoeven leveren. Het terras werd
vernieuwd en de wijnkaart kreeg een
upgrade met nog meer ruimte voor
natuurwijn. Er bleef ook iets bij het
oude: de klassieke, vertrouwde Balieburger verdween even van de kaart,
maar er was zoveel vraag naar dat deze
al snel weer zijn rentrée maakte.

Filmfestivals in 2017

Zowel binnen als buiten De Balie werd er
samengewerkt met diverse filmfestivals,
waarbij De Balie haar jarenlange ervaring
op het vlak van debat bij film volop kon
inzetten.
Let’s talk about water
Human Rights Weekend
Cinema Arabe
World Cinema Amsterdam
International Queer & Migrant Festival
Go Short
IDFA
IFFR
Movies that Matter
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Publiek
Qua bezoekersaantallen was 2017
een uitstekend jaar. De intensieve en
spraakmakende programmering in vaak
meerdere zalen en regelmatig gebruik
van andere locaties in Amsterdam en de
rest Nederland zorgen voor een grotere
toestroom van publiek en het aantal
programma’s dan verwacht. In 2017
groeide het aantal programmabezoekers
met ca. 16% ten opzichte van 2016.
Ook de digitale bezoekers op De Balie
TV (livestream en vod) zijn enorm
toegenomen, met maar liefst 150%
groei. Het publiek dat de programma’s
volgt via andere videoplatforms als
Facebook Live, NPO Live, Salto en
andere livekanalen worden hierbij niet
eens meegenomen.
De Balie heeft een kern van trouw
en loyaal publiek met daarnaast een
groot deel van de bezoekers die voor
een specifiek thema of een specifieke
spreker naar De Balie komt. Het vaste
publiek van De Balie is te typeren als
maatschappelijk betrokken, overwegend
hoogopgeleid met een bovenmatige
interesse in kunst, cultuur, politiek en
life long learning. Kunstenaars, politieke
junkies, activisten, creatieven, expats,
beleidsmakers, journalisten, etc.
Studenten, maar ook professionals uit
allerlei sectoren, ZZP’ers, toeristen en
uitgaanspubliek worden tot de vaste
schare bezoekers gerekend. Door
festivals zoals IDFA en IQMF trekt De
Balie veel nieuwe bezoekers die zo
kennismaken met het instituut.
De Balie ziet het als haar taak en
plicht om toegankelijk te zijn voor een
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Tabel: Producerende en Presenterende activiteiten in cijfers

zo breed en divers mogelijk publiek,
waarbij ruimte is voor elke politieke
kleur, afkomst, sekse/gender of
religieuze overtuiging. Het pluriforme
karakter van het programma en het
wijde spectrum aan sprekers en
performers dat het podium van De Balie
betreedt is hierin van essentieel belang.

Publieksonderzoek
In 2017 is door De Balie een
publieksonderzoek uitgevoerd.
Bezoekers die van januari 2016 t/m 1
mei 2017 een programma in De Balie
hebben bezocht ontvingen het verzoek
mee te doen met een enquête. Deze is
door 1352 respondenten ingevuld.

Voor 93% van het publiek is het onderwerp
van het programma van doorslaggevende
reden om een programma te bezoeken.
Politiek (73%) en maatschappij (76%) zijn de
populairste onderwerpen. Ongeveer de helft
van de bezoekers is afkomstig uit Amsterdam.
Het Balie publiek is hoogopgeleid: maar
liefst 93% heeft een HBO of WO opleiding
afgerond (waarbij het aantal WO-opgeleiden
een veel hoger percentage is dan het aantal
HBO’ers). De verdeling over de verschillende
leeftijdscategorieën is redelijk gelijkmatig. De
Balie trekt iets meer vrouwelijke bezoekers
dan mannelijk: 58 % vrouw en 41 % man, 2%
anders. Waardering voor De Balie is hoog:
39% beoordeelt De Balie als zeer goed,
44% als goed en 9% geeft De Balie zelfs een
uitstekende beoordeling. Het publiek ziet De
Balie als een toonaangevend debatcentrum,
en prijzen het feit dat iedereen welkom is en
de vele prominente (internationale) sprekers.

Pagina 16

Communicatie
De communicatie van De Balie richt
zich op het ontwikkelen van het
merk ‘De Balie’ als geheel, aandacht
genereren voor het programma, en het
bereik van de programma’s na afloop
verder vergroten. Er worden hiervoor
meerdere middelen ingezet, zoals de
website, social media, de nieuwsbrief,
maandfolder, drukwerk en De Balie TV
(zowel live stream als video on demand).
2017 was een jaar met grote
gebeurtenissen die veel aandacht

Foto: Vrijheidslezing Can Dündar
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genereerden, zowel online als in
de Nederlandse en buitenlandse
media, zoals de Vrijheidslezing door
de Turkse journalist Can Dündar, de
komst van Michael Ignatieff, de drie
interviewmarathons (Slow Politics,
IDFA en de Klimaatmarathon) en een
aantal spraakmakende afleveringen
van Operatie Interview (o.a. met Neelie
Kroes). Online zagen we het publiek ook
dit jaar weer groeien, en was De Balie
zichtbaarder dan ooit in de pers.

Online
De Balie heeft een bijzondere online
geschiedenis. Nog voor het ontstaan
van het World Wide Web was De Balie
in 1994 één van de oprichters van het
freenet De Digitale Stad. Voor het eerst
was in Amsterdam het internet voor een
groot publiek bereikbaar, met na een
half jaar meer dan 100.000 gebruikers.
De Balie is dus al zo’n 25 jaar online
actief, als de eerste culturele instelling
van Nederland met een eigen website,
eigen streaming video en jaren later, de
eerste met een Twitter-account. Online
communicatie is in het dna van De Balie
gebakken, en ook in 2017 een rotsvaste
peiler binnen het communicatiebeleid
van De Balie. Blijven ontwikkelen en
vooruitkijken is hierbij ook van belang.
In 2017 zijn de eerste voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe website
die in 2018 gelanceerd zal worden, en
de videostreaming heeft een upgrade
gekregen waardoor de kwaliteit van
de videostreaming beter dan ooit is.
YouTube en Facebook zijn als platforms
toegevoegd. Dit zie je terug in de
kijkcijfers: de programma’s van De Balie
zijn online nog nooit zoveel bekeken als
in 2017.
Nieuw in 2017 op De Balie’s Facebook
waren niet alleen de livestreams
van programma’s, maar ook content
die speciaal voor Facebook werd
ontwikkeld, zoals exclusieve
interviews met prominente gasten
of samenvattingen van programma’s.
Kort en aantrekkelijk gemonteerd,
toegesneden op het medium. Een mooie
manier om alvast vooruit te blikken op
wat komen gaat, of nog even terug te
kijken na afloop. Het ontsluiten van
het rijke online archief van De Balie is
een aandachtspunt voor de komende
jaren, en is ook bij de nieuwe website
een belangrijk doel. Bij Instagram is nog
volop ruimte voor groei. De Balie wil zich
hier het komende jaar nog meer op gaan
richten.

Online bereik
debalie.nl
26.000 per maand
Terugkerende bezoekers 20%
Nieuwe bezoekers 80%
Nieuwsbrief
16.500 abonnees
Openingspercentage 32%
Doorkliks naar debalie.nl GETAL
De Balie TV
Live: 18.745
Vimeo: 293.000
YouTube: 485.170
Social
Facebook: 31.767 likes
Twitter 19.850
Instagram 1680
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Samen sterk:
partners 2017

Hoe vaak werd De Balie
genoemd in de media?
NRC Media 			
172
Het Parool 			
235
De Volkskrant 		
74
Het Financieele Dagblad 16
Algemeen Dagblad 		
37
De Telegraaf 			
25
Trouw 			31
De Groene Amsterdammer 21
Elsevier Weekblad 		
12
Vrij Nederland 		
9
HP de Tijd 			
7
OneWorld 			35
360 Magazine 		
8

Daarnaast schreven de volgende
media ook over De Balie in 2017:
Nederlands Dagblad, Zaman
Vandaag, Reformatorisch Dagblad en
MetroNieuws, Harper’s Bazaar, ELLE,
LINDA, Margriet, Vogue en Voetbal
International.
Radio/TV
In totaal kwam De Balie 84 keer voor op
landelijke radio- en televisie, waaronder
in toonaangevende programma’s als
Nieuwsuur, RTL Nieuws, De Wereld
Draait Door, Jinek, Nieuwe Maan en RTL
Late Night.

Inhoudelijke partners
De Balie’s redactie gaat voor de
totstandkoming van het programma
jaarlijks met vele partners allianties
aan. Van culturele instellingen tot
ngo’s en van kennisinstituten tot
maatschappelijke organisaties. Deze
samenwerkingen kunnen allerlei vormen
hebben, van inhoudelijke uitwisselingen
van ideeën tot publicitaire partnerships.
Hieronder lichten we een aantal
programmapartners van 2017 uit.

Internationale media
De Balie kwam 23 keer voor in
internationale pers in 2017, waaronder
de BBC, Süddeutsche Zeitung en De
Morgen.
Online media
Er waren een recordaantal van 1216
vermeldingen in vlogs, op blogs en
andere websites.
Regionale media
In totaal werd De Balie 101 keer
genoemd in een regionaal dagblad
zoals De Limburger, Twentsche Courant

Het Parool
De Ateliers
Diversion
Festival Oude Muziek
Sportraad Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
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The University of Colour

Humanity in Action
IDFA
#nietmijnislam
De Volkskrant
Rialto
SSBA

Mediapartners
360 Magazine
BNR Nieuwsradio
Salto TV
NPO Politiek
De Volkskrant
Het Parool
Cineville
We Are Public
En vele anderen

Hoofdbegunstigers

Human Rights Watch
Calvijn College
University College Maastricht
Debatteren kun je Leren
Gemeente Amsterdam
Genootschap voor Hoofdredacteuren
IFFR
Toneelgroep Amsterdam

Projectbijdragen
Mondriaan Fonds,
Het Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek,
Stichting Democratie en
Media, Iona Stichting,
Fonds21, Het Lirafonds.
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Financiën &
Organisatie
De Balie heeft het jaar 2017 afgesloten
met een positief resultaat van circa
8.000 Euro (in 2016 was dit 68.000
Euro), waar de begroting uitging van
ruim 250 Euro. De baten laten een
stabiel beeld zien en zijn ruim 6.000
Euro hoger dan begroot en 36.000 Euro
lager dan in 2016. Dit verschil wordt
veroorzaakt door het tweejaarlijkse
Forum on European Culture dat in 2016
georganiseerd werd en in 2018 de 2e
editie zal kennen.
Aan programma-activiteiten
gerelateerde personele en materiele
kosten is ruim 1,615 miljoen euro
besteed. Dit is respectievelijk 17.000
euro hoger dan begroot en 11.000 euro
hoger dan in 2016. Dit geld is besteed
aan meer budget voor sprekers,
kunstenaars, muziek, moderatoren
etc. van de diverse programma’s. De
kosten voor personele inzet bij horeca
en gebouwbeheer en exploitatiekosten
horeca bedroegen totaal 1,843 miljoen
en zijn 38.000 euro hoger dan begroot
en 30.000 euro hoger dan in 2016. Dit
komt met name door hogere lasten
voor het beheer van de horeca en de
noodzaak tot inzet van veel extern
personeel door ziekte en krapte op
de arbeidsmarkt. De beheerlasten
zijn 1,020 miljoen in 2017 en 61.000
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euro lager dan begroot en 17.000
euro lager dan in 2016. Met name
huisvestingslasten als schoonmaak en
energie en de algemene lasten vallen
lager uit.
De Balie heeft geen winstoogmerk.
Positieve resultaten worden toegevoegd
aan het eigen vermogen, negatieve
resultaten onttrokken aan het eigen
vermogen. Om de continuïteit van De
Balie te waarborgen is het streven
om de reserve minimaal 33% van de
jaarlijkse vaste kosten te laten zijn.
Het totale eigen vermogen bedraagt
ultimo 2017 circa 552.000 euro en de
solvabiliteit is 36,5. De liquiditeitspositie
van De Balie heeft zich positief
ontwikkeld in 2017. De current ratio is
1.1. Op basis van het bovenstaande is
het bestuur van mening dat De Balie
momenteel financieel gezond is. Zorg
zit in de start van de werkzaamheden
aan het Kleine-Gartmanplantsoen en
het gevolg hiervan voor de toestroom
van publiek zowel in de horeca als bij
de programmering. In 2017 waren in
het eerste kwartaal de gevolgen van
de omleidingen rondom het Leidse
Plein meteen merkbaar. In 2018 is de
gemeente voornemens gedurende
het terrasseizoen het terras van De
Balie open te breken. Dit zal zeker
consequenties hebben voor de omzet.

Meerjarenonderhoudsplan

Organisatie

Het onderhoud van het gebouw en
de nodige investeringen gebeuren
primair op basis van het meerjaren
onderhoudsplan en uiteraard worden
daarnaast zaken die op dat moment
nodig zijn gewoon opgepakt. Zo zijn in
2017 de kantoren opgeknapt en opnieuw
ingedeeld, de houten vloeren vervangen
en het trappenhuis geschilderd. Ook
heeft de stream een upgrade gehad om
zo de groei in het aantal kijkers goed
aan te kunnen.

De Balie kent een tweekoppige
directie/bestuur. De afdelingen
redactie en communicatie worden
direct aangestuurd door de inhoudelijk
directeur/bestuurder. De afdelingen
planning en verhuur, horeca, techniek
en gebouw & financiën worden direct
aangestuurd door de zakelijk directeur/
bestuurder. Elke afdeling kent een eigen
leidinggevende, met uitzondering van
de redactie die direct aangestuurd
wordt door de inhoudelijk directeur. De
directie voert wekelijks overleg en ook
de redactie komt wekelijks bij elkaar
om de programma’s te bespreken. In
het wekelijkse planningsoverleg worden
de programma’s van de komende 2
weken besproken en die van de week
daarvoor geëvalueerd. Tweewekelijks
vindt het stafoverleg plaats waarin zaken
die afdeling overstijgend zijn besproken
worden.

In 2017 is de MOP geactualiseerd.
Dit heeft geleid tot een aanpassing
van het jaarlijks benodigde bedrag,
met name door de keuze om de
schoonmaakkosten hier geen onderdeel
meer van uit te laten maken. Dit bedrag
wijkt af van het aangevraagde bedrag
en dient nog afgestemd te worden met
de gemeente. Sinds de overheveling
van de culturele panden van de Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling naar
Gemeentelijk Vastgoed is het nog
zoeken naar de juiste werkwijze en
communicatie over het onderhoud. Er
is regelmatig contact ook over de acties
ten aanzien van de kostendekkende
huur en de invloed hiervan op de
exploitatie van De Balie.
Voor het huurdersaandeel van het
onderhoud meer is meer besteed dan
de geraamde 134.440 euro. Ondanks de
hogere uitgaven kiest De Balie ervoor
om geen onttrekkingen aan de reserve
te doen en dit bedrag te laten staan
voor toekomstige investeringen.

Afdelingen & fte

Directie
Redactie Programma/Cinema
Communicatie
Fondsenwerving
Techniek en gebouw
Verhuur en planning
Horeca
FInanciën
Culturele tak: 40 personen, 27,5 fte
Horeca: 49 personen, 30.1 fte
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Samenstelling Raad van
Toezicht en directie
De Balie heeft een ‘raad van toezichtmodel’. Zowel Stichting Populier
Balie Beheer (horeca en gebouw) als
Stichting De Balie worden vanuit de
moederstichting Stichting Populier
Balie bestuurd. De principes uit de
Governance Code Cultuur zijn in dit
model in de praktijk gebracht. De
praktijkaanbevelingen worden gevolgd,
zowel door de directie/het bestuur als
door de Raad van Toezicht.
		
De Raad van Toezicht van Stichting
Populier Balie, de moederstichting,
bestaat uit:
Voorzitter:
		
Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar
Economie en Bedr.kunde UVA)
Portefeuillehouder financiën:
Bercan Günel (partner NGLInternational)
Algemeen lid:		
Peter Mensing (bestuurder/ondernemer)
toegetreden 2017
Algemeen lid: 			
Doreen Boonekamp (directeur/
bestuurder Filmfonds)
Algemeen lid: 			
Roelof Kruize (algemeen directeur
Waternet)
Adviseur: 			
Derk Sauer (journalist/uitgever/mediaondernemer)
Leden van de Raad van Toezicht
ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur wordt gevormd door
Yoeri Albrecht (algemeen/inhoudelijk
directeur) en Jolanda Beyer (zakelijk
directeur). Yoeri Albrecht en Jolanda
Beyer vormen samen de directie/
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het bestuur waarbij eerstgenoemde
voorzitter is. Beide directieleden zijn
statutair directeur.
De principes van de Governance Code
Cultural (GCC) zijn verankerd in de
statuten van het Bestuur/Raad van
Toezicht-model. Er zijn reglementen
vastgesteld voor de directie en
de Raad van Toezicht, waarin de
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn beschreven en
vastgelegd. Voor de Raad van Toezicht
is een profielschets opgesteld. De Raad
van Toezicht-leden zijn onbezoldigd.
De beloning voor de bestuurders
is getoetst aan de vanaf 1 januari
2013 geldende WNT-wetgeving. De
bestuurders worden een keer per jaar
door de Raad van Toezicht geëvalueerd.
Het eigen functioneren wordt eens per
jaar besproken. Dit wordt in verslagen
vastgelegd.

Verslag Raad
van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2017 ook
weer met veel plezier en toewijding
haar toezichthoudende taak voor De
Balie uitgevoerd en vele programma’s
bij mogen wonen. De Balie is een mooi
instituut dat zichzelf blijkt ontwikkelen
en de stijgende lijn zowel in kwaliteit en
kwantiteit consequent vasthoudt.

belangrijkste kengetallen zijn wederom
verbeterd. Vooruitkijkend verheugt de
Raad van Toezicht zich op het Forum
on European Culture dat in mei plaats
zal vinden en zeker ook op de overige
interessante en gevarieerde nationale
en internationale programmering.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf
maal vergaderd. In de vergaderingen
zijn de jaarrekening 2016, inhoudelijke
en financiële kwartaalrapportages en
vooruitblikken en de begroting 2018
behandeld. Daarnaast is de hoogte van
de huur van het pand aan het KleineGartmanplantsoen regelmatig aan de
orde geweest. Naast de leden van de
Raad van Toezicht zijn daarbij ook beide
bestuursleden aanwezig geweest. Er
is goed contact tussen De Raad van
Toezicht en de twee bestuurders en de
leden zijn regelmatig bij programma’s
en bijeenkomsten aanwezig. Financiële
rapportages worden voorafgaand
aan de vergadering met de financiële
commissie besproken. In maart 2017
heeft de zelfevaluatie van de Raad van
Toezicht plaats gevonden. De Raad
van Toezicht constateert dat de code
Cultural Governance gevolgd wordt en
is tevreden over de eigen rol, inbreng en
mate van betrokkenheid bij De Balie.
De Raad heeft de jaarrekening over
2017 goedgekeurd alsook de begroting
voor 2018. De financiële positie en de

De Balie, Amsterdam, 31 maart 2018
Namens de Raad van Toezicht
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter

Conclusie
De Balie is een toonaangevend instituut
waar we trots op zijn. We zullen De
Balie blijven koesteren, ontwikkelen
en vernieuwen. De Balie weet de
substantiële groei in alle opzichten vast
te houden en heeft door de actuele
en spraakmakende programma’s en
de diversiteit van de onderwerpen,
de zichtbaarheid in Amsterdam,
Nederland en ver daarbuiten nog verder
vergroot. Dit betekent niet alleen meer
(virtuele) bezoekers, maar ook meer
media-aandacht en daarmee een nog
groter bereik. De keerzijde van deze
zichtbaarheid in combinatie met het
huidige tijdsgewricht is de toename in

het aantal programma’s en thema’s dat
veiligheidsmaatregelen behoeft en ook
het aantal incidenten. De bijbehorende
kosten, de inzet en de druk die daarmee
gepaard gaan baren ons zorgen en
hebben dan ook onze volle aandacht
voor de komende jaren.
Dit zal ons er zeker niet van weerhouden
om ook in 2018 weer onze missie Vrij
denken, Vrij leven, Vrij spreken weer
met verve uit te voeren, ook als het
moeilijk is.

Jolanda Beyer 				
Zakelijk directeur De Balie			

Yoeri Albrecht 				
Algemeen/Inhoudelijk directeur De Balie
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