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Vrij denken. Vrij spreken. Vrij leven.
“Thank you to those scary guys in the back”, zegt Zineb el Rhazoui op 8

politiek, op zoek naar zinnen en beelden die nieuw licht werpen op ons

maart op het podium van De Balie. “Because apparently we need security

soms beknellende idee van identiteit.

now just to have this evening.”
Licht brengen door open te staan voor de ander. De ontmoeting mogelijk
Publiek gesprek vergt moed. El Rhazoui is een overlevende van de aanslag

maken. In 489 producties en 1847 filmvoorstellingen heeft De Balie als

op Charlie Hebdo. Een vrouw wier opvattingen tot controverse leiden, die

kunst producerende instelling in 2018 aan die gedachte uitvoering ge-

sinds de aanslag constant beveiligd wordt in Frankrijk, en die niet van wij-

geven. Ontmoetingen in onze Grote Zaal, de Salon, de filmzaal en in het

ken wil weten zelfs als de Nederlandse overheid geen noodzaak ziet haar

café-restaurant. En ontmoetingen tijdens de 69 volledig zelf ontworpen

te beveiligen. Ze komt toch. Omdat ze met haar seculiere opvattingen het

programma’s op andere plekken in Amsterdam en in de rest van het land.

debat wil aanjagen en het gesprek wil aangaan, ook of juist met de mensen die het niet met haar eens zijn.

Voor u ligt het jaarverslag van 2018, een weergave van onze activiteiten
vorig jaar. En een absolute aansporing voor ons om 2019 net zo mooi te

Maar moed bestaat ook subtieler dan in het uitzonderlijke geval van

maken.

Zineb el Rhazoui. De kunstenaar die zich durft uit te spreken, door lucht
te blazen in vastgelopen debatten. “What Europe needs from culture”,
betoogt de Duitse schrijver Simon Strauss in juni hartstochtelijk tijdens
het Forum on European Culture, “is disagreement and debate.” Om de
eigen bubbel te vergroten, en om geraakt te worden door het perspectief

1847

489

van de ander, zodat je samen verder kunt. Meer dan 220 internationale
kunstenaars, denkers en creatieven kwamen in Amsterdam samen om
een betere toekomst voor Europa te schetsen.
Of wat te denken van de moed van minister van Kunst en Cultuur Ingrid

eigen
producties

filmvoorstellingen

van Engelshoven. Zij maakte haar debuut als actrice naast topacteur
Hans Kesting in een bijzondere voorstelling van De Balie en Internationaal Theater Amsterdam. In een stampvolle Stadsschouwburg namen zij
het publiek mee op een reis door de wereldgeschiedenis van kunst en
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Missie en Noodzaak
Missie

voorstellingen en kiest daarbij vaak een vorm die genres combineert.

De Balie werkt vanuit de missie: Vrij denken, Vrij spreken, Vrij leven. Ieders

Daarnaast heeft De Balie een faciliterende rol en vinden er daardoor

wens om in vrijheid te leven, denken, voelen, scheppen en zeggen wat

binnen en buiten Amsterdam allerlei ontmoetingen plaats via diners

hij of zij wil, vraagt om een samenleving waarin ideeën, opvattingen en

pensants, brainstorms en performances. De Balie volgt ontwikkelingen in

meningen worden gedeeld, bevraagd, getoetst en betwist. De Balie biedt

de samenleving, onderzoekt thema’s en agendeert.

daarvoor de ruimte en is dé ontmoetingsplek waar vrije geesten, voorlopers, kunstenaars, wetenschappers, journalisten, dichters en denkers hun

De Balie is voortdurend onderwerp van gesprek. Als cultureel instituut is

ideeën delen met een breed en zeer divers publiek.

De Balie trots dat de onderwerpen die worden geprogrammeerd dankbaar
aftrek vinden in de landelijke (en internationale) media. Deze zichtbaar-

De Balie zoekt actief naar mogelijkheden om mensen elkaar te laten

heid in combinatie met een spraakmakende manier van programmeren

ontmoeten en gedachten uit te wisselen. Waar groepen zich liever afslui-

heeft ook een keerzijde. Het komt zeer geregeld voor dat programma’s

ten voor elkaar, nodigt De Balie ze juist uit om met elkaar in gesprek te

om beveiliging vragen, vanwege het thema of de komst van omstreden

gaan. Iedereen - links, rechts, jong, oud, arm, rijk, kunstenaar, zakenvrouw,

gasten. Dergelijke programma’s zijn onverminderd risicovol en vragen veel

overheid, bedrijfsleven, emigrant, autochtoon, homo, transgender, hetero,

van De Balie, zowel financieel als organisatorisch. Niettemin zijn ze in tij-

moslim, atheïst of christen - krijgt de mogelijkheid zich te uiten in De

den van groeiende onvrijheid op politiek, maatschappelijk en kunstzinnig

Balie.

vlak des te noodzakelijker.

Wat doet De Balie
In het centrum van Amsterdam produceert de eigen redactie van De Balie
met zorg programma’s voor een zeer breed publiek. De Balie zet, met zelf
geproduceerde programma’s, onderwerpen op de kaart en vraagt voortdurend aandacht van media, publiek en politiek voor ontwikkelingen in
de samenleving. Als broedplaats stimuleert De Balie het culturele, maatschappelijke en politieke landschap in Amsterdam en Nederland.
Als ‘live magazine’ produceert De Balie debatten, lezingen, exposities en
theatervoorstellingen en programmeert De Balie films, muziek en theater-
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Taiye Selasi / tijdens Black Achievement Month / 16 oktober 2018

Terugblik 2018 / Programmering
Hoe blik je terug op meer dan 489 producties per jaar, gemaakt door De

Achievement Month over ‘zwarte identiteit’ en kunstenaar Santiago

Balie, door heel Amsterdam, op allerlei plekken in het land en in toene-

Sierra stelde de Spaanse censuur aan de kaak. Hoogtepunt voor velen

mende mate ook via livestreams toegankelijk in het buitenland? Eigenlijk

was de komst van internationale natuurbeschermingsheldin Jane Goodall

moet je een week in het gebouw rondhangen en om je heen kijken. Rich-

naar De Balie Cinema. In twee bijeenkomsten sprak zij over klimaatproble-

ting de filmzaal gaan Russen en Amsterdammers naar een documentaire

matiek en hoe individuen een verschil kunnen maken.

van de Russische regisseur Vitaly Mansky. In de Salon spreken economen
en kunstenaars over de plannen van het nieuwe kabinet rond Prinsjesdag.

Een kenmerkende ‘De Balie-avond’ begint in het café waar bijna letterlijk

In de Grote Zaal luistert een bomvolle zaal die zo divers is als Amsterdam

tegen actuele kunst aanloopt in onze maandelijkse exposities. In de zalen

naar de lessen van de Ghanees-Nigeriaanse schrijver Taiye Selasi in het

beleef je een voorstelling, waar kunst, cultuur, politiek en maatschap-

kader van de Black Achievement Month. In het DeLaMar Theater inter-

pij elkaar bestuiven. Zo ontwikkelde Andrea Voets in De Balie het genre

viewt een Balie-programmamaker schrijver Paolo Cognetti over zijn liefde

‘musical journalism’. Dit leidde tot een documentaire-concert waarbij vier

voor natuur. Jong, oud, links, rechts, Amsterdammer, Nederlander, expat,

muzikanten met twaalf culturen de verborgen implicaties van leven in

migrant. Je ziet ze allemaal voorbij trekken en vaak elkaar ontmoeten aan

verschillende culturen blootlegden. ‘Live Journalism’ startte in december

de bar, na de programma’s.

2018 met een nieuwe onderzoeksredactie die via theater journalistieke
verhalen gaat vertellen. In juni produceerden we de voorstelling Oum

De Balie is internationaal, maar staat met de voeten stevig in Amsterdam.

Kalthoum, een avond over de ster van het Midden-Oosten gespeeld door

Combineert debat, muziek, theater en kunst tot eenmalige voorstellingen

Palestijnse en Israëlische acteurs.

die een belevenis zijn. De Balie programmeert actief, op eigen initiatief en

Een ander sprekend voorbeeld is Sign Of The Times, de samenwerking

met vele partners, en is daarbij een kunstproducent waarvan de redactie

met ITA waarin we in het eerste seizoen het thema ‘identiteit’ onderzoch-

volle verantwoordelijkheid voelt voor elk programma. 2018 valt wat dat

ten. In steevast volle Stadsschouwburgzalen debatteerden Femke

betreft amper samen te vatten, maar in deze terugblik een dappere po-

Halsema en Thierry Baudet, ontvingen we schrijver Kamel Daoud, politico-

ging: lang niet compleet, maar met een aantal te onderscheiden lijnen en

loog Mark Lilla, Lange Frans, Minister Ingrid van Engelshoven en vele ande-

de afwegingen van onze redactie.

ren. Zij spraken over identiteit, en acteurs van ITA tilden de gesprekken
naar een hoger niveau door scènes uit de literatuur- en theatergeschiede-

Op uitnodiging van De Balie kwamen veel internationale topgasten naar

nis te spelen. Halverwege 2018 begon het tweede seizoen, over woede in

De Balie. Historicus Timothy Snyder sprak over autoritaire ontwikkelin-

de samenleving, met o.a. de Catalaanse ex-president Carles Puigdemont

gen in de wereld, schrijver Taiye Selasi sprak in het kader van The Black

en Sylvana Simons.
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Carles Puigdemont / Sign of the Times: Mad as Hell / 2 oktober 2018

En neem de serie Grote Denkers, waar steeds meer mensen door be-

mers duidelijk willen hebben wat de verschillen zijn tussen kandidaten en

ginnen te krijgen dat we expres al jaren alleen vrouwen programmeren.

partijen. We organiseerden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-

In één van de afleveringen toetsten we het gedachtegoed van Simone

zingen 1-op-1-debatten tussen gemeentelijke lijsttrekkers, waarbij niet in

de Beauvoir in eigen geschreven theaterscènes aan actuele debatten,

tien minuten op een stelling moest worden gereageerd, maar er ruimte

Vanwege grote belangstelling speelden we de avond twee keer, en is hij nu

was voor scherp, langdurig debat. En, omdat in Amsterdam vaak gewe-

aangekocht door TivoliVredenburg.

zen wordt naar het Rijk, haalden we op eigen initiatief (en samen met
Het Parool) de landelijke fractievoorzitters naar De Balie. Het werd een

Naast Grote Denkers werden andere reeksen voortgezet: Operatie

spraakmakend debat, later betiteld als het officieuze startschot van de

Interview (één gast, drie onbekende interviewers, met o.a. Arjen Lubach),

campagne.

Toonzetters (o.a. Benjamin Herman die zich uitsprak over muzikaal talent), de Nacht van de Dictatuur of festivals als AfroVibes en het

Keuzes maken we het hele jaar door, in vorm, thema’s en onderwerpen

International Queer & Migrant Festival. Nieuwe reeksen ontstonden, met

waar we extra aandacht aan besteden. Zo wordt al decennialang het

onder meer het extreem populaire programma ‘Onze vrouw in...’ waarin

Berberse deel van Marokko onderdrukt en kiezen we ervoor daar veelvul-

we vrouwelijke Nederlandse ambassadeurs van over de hele wereld

dig aandacht aan te besteden, dit jaar o.a. met Lilianne Ploumen en Asis

naar De Balie haalden om over hun werkveld te praten.

Aynan. Op International Refugee Day organiseerden we met The Hague
Peace Project en de Music and Beyond Foundation een programma over

Het mag duidelijk zijn. Leidraad, ook in 2018, voor programma’s

het gebrek aan bescherming voor vluchtelingen in Nederland.

blijft altijd dat vorm en inhoud samengaan en elkaar versterken.
Ook rond gepolariseerde thema’s. Dialoog is soms te prefererenbo-

Het nadenken over de beste vorm en het beste onderwerp is een con-

ven debat. Zo hielpen we de gemeente Zaanstad rond de daar ge-

stante oefening voor alle programmamakers, die vaak goed en soms mis-

organiseerde landelijke Sinterklaasintocht met een dialoogavond,

gaat. Maar een opleiding tot programmamaker is er niet. Het is één van

waarbij een van onze programmamaker gespreksleider was. Het AD

de redenen waarom De Balie Academie een steeds belangrijkere rol in De

noemde de avond het bewijs “dat het kan, voor- en tegenstanders

Balie inneemt. De stagiairs van de afdelingen communicatie, redactie en

van Zwarte Piet met elkaar in discussie laten gaan, zonder dat

cinema krijgen in zes maanden een intensieve cursus programmamaken

deze elkaar de hersens inslaan.”

van alle Balie-medewerkers waarna ze zelf hun eigen programma maken.
Tegelijkertijd werken ze individueel samen met een specifieke afdeling, en

Een debatvorm is dan weer te verkiezen in verkiezingstijd, omdat stem-
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Theater na de Dam / Retourtje Polen / 4 mei 2018

Sign of the Times: She’s Mad as Hell / 17 december 2018

Toonzetters / Benjamin Herman / 10 november 2018

Afrovibes / Reverse Colonialism / 10 oktober 2018

Lijsttrekkersdebat Gemeenteraad / 9 februari 2018

De Balie is een opleidingsplek voor jong talent. We bieden podium, net-

De Balie Cinema

werk en inspiratie. Naast de Academie gaan we actief met sprekers naar

Luisteren naar primatoloog Jane Goodall bij een vertoning van de docu-

scholen, geven we lessen op het Calvijn College over onderwerpen die in

mentaire Jane, politiek satiricus Bassem Youssef na Tickling Giants een

De Balie besproken worden en zijn we zichtbaar, benaderbaar én organise-

hand kunnen geven, op de foto met Oscar-winnend regisseur Alfonso

ren we eigen leertrajecten.

Cuarón, of vragen stellen aan voormalig Europese Bank directeur
Jean-Claude Trichet als je net De Achtste Dag hebt gezien. Het was een

In de leergangen STUDIO en HVA Masterclass leren we jonge, talentvolle

jaar van klinkende namen in de cinema. De Balie draait dagelijks de beste

mensen de kunst van het opiniemaken en het maatschappelijk debat.

(inter)nationale documentaires en eigenzinnige fictie films, en organi-

Juist ook door ze te koppelen aan al die sprekers die in een jaar langsko-

seert daarbij het gesprek: artistiek, diepgravend en op de actualiteit.

men bij De Balie. Bij de HVA-masterclass kregen 35 studenten van diverse
opleidingen levenslessen van burgemeester Femke Halsema, voetbaltrai-

In 2018 is De Balie voor een documentaire vaak het beste theater van

ner Peter Bosz, ondernemer Maurits Groen en topactrice Romana Vrede.

Amsterdam, of van Nederland genoemd. Dit jaar kunnen we zeggen dat er
niet één film een echt grote klapper is geweest. Ter vergelijking: Maria by

Met De Balie STUDIO leren per half jaar 5 tot 10 onontdekte experts hoe

Callas (T. Volf, 2018) trok ruim 1000 bezoekers minder dan I Am Not Your

ze in het maatschappelijk debat zichzelf staande kunnen houden, zonder

Negro (R. Peck, 2017), de best bezochte film in De Balie vorig jaar. Daar-

iets van hun eigenheid te verliezen. Ze kregen onder meer les van hoogle-

entegen zien we dat meer, verschillende films meer bezoekers hebben

raar Michael Ignatieff, schrijfster Taiye Selasi, columnist Nausicaa Marbe

getrokken.

en politiek redacteur Peter Kee van Pauw. Deelname aan STUDIO leidde
tot optredens bij Brainwash, publicaties in Vrij Nederland en media-

Doordat de gasten op ons filmpodium zo divers zijn, zien we dat ook

optredens in Radio1, tal van dagbladen en natuurlijk De Balie zelf.

terug in ons publiek. Dat zien we, omdat we bij alle programma’s op het
podium staan en de mensen in de zaal zien en spreken. Natuurlijk is het

In al onze programma’s geven we actief podium aan jonge, nieuwe ma-

bijzonder dat in het centrum van Amsterdam bij een programma over

kers. Spoken word artiest Sjaan Flikweert programmeert sinds december

Rusland en Russische film, de zaal ook vol Russen zit. En zo geldt dat ook

één keer per maand nieuw talent in de talkshow Onder Amsterdammers.

dat Bosniërs komen bij een special met acteur Leon Lucev in samenwer-

We boden actief ondersteuning aan de Keniaanse artist-in-residence

king met het Eastern Neighbors Film Festival, The Black Achievement

Ogutu Muraya. Theatermaker Mirthe Frese en musicus Andrea Voets
produceerden hun eerste eigen voorstelling in De Balie.
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Month of een programma rond de film over Nazmiye Oral. Maar diversiteit is bij ieder individueel programma weer een punt van aandacht. Dat
de documentaire Onze Manier Van Leven over de politieke partij DENK,
met rapper Gideon Everduim en spindoctor Kaj Leers als sprekers, in
februari geprogrammeerd staat naast een avond over de PKK in de Salon,
kan alleen op een plek zo divers als De Balie.

Forum on European Culture / de opening / 31 mei 2018

Forum on European Culture / Alfonso Cuarón / 2 juni 2018
De Balie | Bestuursverslag 2018
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Samenwerking in 2018
De Balie onder meer in staat om samen met andere partners van het
Human Rights Watch, Rialto, IDFA, Calvijn College, Gemeente Amsterdam,

vfonds bijzondere sprekers en programma’s binnen en buiten De Balie te

Diversion, Debatteren Kun Je Leren, Hogeschool van Amsterdam, De

verzorgen.

Ateliers, Afrovibes, IQMF, Festival Oude Muziek, ITA, IFFR, Theater na de
Dam, Zina, European Press Prize, Time To Talk Network, Benjamin Herman,

De donateurscirkel Het Vrije Woord is met inmiddels 50 leden een be-

ADE, Nederlands Kamerkoor, Sportraad Amsterdam, University College

langrijke pijler van De Balie. De bijdrage van de Leden van het Vrije Woord

Maastricht, Genootschap van hoofdredacteuren, Het Parool, de Volks-

matched het programmeringsbudget van de verschillende fondsen en

krant, KNAW, Nemo, AT5, vele uitgeverijen, Nationaal Comité 4 en 5 mei,

zorgt ervoor dat De Balie onafhankelijk kan blijven programmeren met

Tilburg University, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Buitenlandse

een stevigere redactie, en meer communicatiemiddelen en meer budget

Zaken, Erasmusprijs, Black Achievement Month, Politie & Openbaar Mi-

voor eigen programmering heeft. Europa Cinema’s steunt de cinemapro-

nisterie, Weekend van de Wetenschap, Stichting Rotterdam Maaskant,

grammering van De Balie voor Europese films. De Hartwig Foundation

Stichting Breukvlakken, Gemeente Zaandam, Stichting Smalhout, CPNB,

steunt sinds seizoen 2017-2018 de serie De Balie Icons waardoor ook grote

KUNSTENISRAËL, Kunstschooldagen, en vele anderen.

internationale sprekers een plek in de programmering hebben.

De Balie kan haar missie uitoefenen en onafhankelijke programma’s

Per project worden partners gezocht die inhoudelijke dan wel financiële

maken door de steun van een aantal trouwe partners, zowel voor De Balie

ondersteuning bieden. In 2018 waren dit onder andere het Mondriaan

als geheel als voor specifieke programmalijnen. De Balie is door de Ge-

Fonds die wederom een nieuwe serie Beeldbepalers steunde, Het Ne-

meente Amsterdam opgenomen in de Basis infrastructuur voor de perio-

derlands Letterenfonds steunt voor het derde jaar op rij de serie Grote

de 2017-2020, deze structurele bijdrage vormt een belangrijke basis. Voor

Denkers. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft de oprichting

het derde jaar op rij is Stichting DOEN partner van De Balie als podium

van STUDIO@debalie en De Balie Live Journalism gefinancierd. Stichting

voor sociale cohesie, duurzaamheid en creativiteit. Adessium Foundation

Democratie en Media is een belangrijke financiële pilaar voor STUDIO@

steunt de programmering van De Balie voor programma’s die zich primair

debalie en steunt De Vrijheidslezingen inmiddels structureel. Het Fonds

richten op de thema’s Publiek Belang en Mens en Natuur.

Podiumkunsten steunt de serie Toonzetters en middels de Nieuwe Makers regeling, Andrea Voets voor haar Musical Journalism programma.

Het vfonds is sinds een aantal jaren partner voor de vrijheidslijn met programma’s over vrede, vrijheid, rechtstaat en democratie. Deze steun stelt
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Bezoekers en bereik
De Balie heeft een kern van trouw en loyaal publiek met daarnaast een

De communicatie van De Balie richt zich op het ontwikkelen van het merk

overgroot deel van de bezoekers die voor een specifiek thema of een spe-

‘De Balie’, de nationale en internationale positie van De Balie, de aankon-

cifieke spreker naar De Balie komt. Het vaste publiek van de programma’s

diging van alle programma’s en projecten, de promotie van de zaalverhuur

van De Balie is te typeren als maatschappelijk betrokken, overwegend

en het vergroten van het bereik en de impact van de programma’s na af-

hoogopgeleid met een bovenmatige interesse in kunst, cultuur, politiek

loop. Hiervoor worden meerdere middelen ingezet zoals de website, social

en life long learning. Kunstenaars, politieke junkies, activisten, creatieven,

media, nieuwsbrief, drukwerk, De Balie TV (zowel livestreams als video on

expats, beleidsmakers, journalisten, zowel links als rechts. Studenten,

demand via meerdere kanalen) en De Balie podcast.

maar ook professionals uit allerlei sectoren, ZZP’ers, toeristen en uitgaanspubliek worden tot de vaste schare bezoekers gerekend. En door
festivals zoals IDFA en IQMF trekt De Balie veel nieuwe bezoekers die zo
kennismaken met het instituut.
De intensieve en spraakmakende programmering in vaak meerdere zalen
en regelmatig gebruik van andere locaties in Amsterdam en de rest van

1000 maandfolders per maand
17.664 nieuwsbrief abonnees
20.385 podcast luisteraars

Nederland én de mogelijkheid om programma’s thuis mee te kijken via de
livestream zorgen voor een grotere toestroom van publiek dan verwacht.
Met name de digitale bezoekers zijn enorm toegenomen. Deze zijn nog
exclusief de bezoekers die via Facebook van anderen, NPO Live, Salto en
andere livekanalen de programma’s bekijken.

14.898.702 kijkminuten op YouTube

Digitale bezoekers via verschillende videokanalen:

26.120

671.724
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266.380
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107.292

aantal bezoekers programma’s

306.348

aantal unieke website bezoekers

21.959

aantal bezoekers dagelijkse film
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Timothy Snyder: The Road to Unfreedom / 13 november 2018

Onze volgers

twitter

facebook

januari

december

19.850

21.064
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januari

31.767

instagram

december

33.600

januari

1.680

december

2.701
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Financiën
De combinatie van grote sprekers, internationale gasten, consequent

De Balie heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van

inspelen op de actualiteit en programmeren op het snijvlak van theater

circa 4.000 euro (in 2017 was dit 8.000 euro positief), waar de begroting

en debat zorgden in 2018 weer voor een toename in media-aandacht.

uitging van de nullijn. De baten zijn fors gegroeid ten opzichte van 2017

Meerdere hoogtepunten zorgden dit jaar voor de grote hoeveelheid

met ruim 315.000 euro. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het

media-aandacht in De Balie. Zo ontvingen we de Catalaanse oud-premier

tweejaarlijkse Forum on European Culture dat in 2018 georganiseerd werd

Carles Puigdemont bij Sign of the Times. In dezelfde reeks lieten we

en de sponsoring van de programma serie De Balie Icons (voorheen De

Femke Halsema en Thierry Baudet met elkaar in gesprek gaan. Deze avon-

Balie Invites). De afwijking ten opzichte van de begrote inkomsten wordt

den genereerden een ongekende hoeveelheid mediavermeldingen. Leve

veroorzaakt doordat de European Endless Express niet door kon gaan

Amsterdam, de serie die wij maakten in aanloop naar de gemeenteraads-

wegens niet voldoende financiële partners.

verkiezingen, genereerde een totaal van 152 publicaties. De tweede editie
van het Forum on European Culture resulteerde in 177 mediapublicaties,

Het uiteindelijke positieve resultaat van De Balie als geheel is te danken

zowel nationaal als internationaal.

aan een incidentele meevaller uit 2016 en 2017. De horeca inkomsten zijn
dusdanig gedaald dat het resultaat negatief is en er geen bijdrage aan
de programmering plaats heeft kunnen vinden. Zowel ten opzichte van
de begroting (ruim 226.000 euro) als ten opzichte van 2017 (ruim 181.000
euro). De keuze van de gemeente om de stoep van het terras tijdens het

1704 keer genoemd in media

terrasseizoen open te gooien heeft grote consequenties voor de omzet
gehad. De werkzaamheden rondom De Balie veroorzaken regelmatig
overlast en omzetderving maar in de zomermaanden, waarin het terras

65 keer op

veelal (deels) niet bruikbaar dan wel onaantrekkelijk was, is een enorme

RTV

terugloop in de horeca omzet te zien. Dit is slechts ten dele opgevangen
door lagere lasten voor inkoop en personeel. Aan programma-activiteiten gerelateerde personele en materiele kosten is ruim 2,1 miljoen euro

218 keer genoemd in internationale media

besteed, dit is respectievelijk 425.000 euro hoger dan in 2017 en 485.000
euro lager dan begroot. Dit geld is deels besteed aan meer budget voor
sprekers, kunstenaars, muziek, moderatoren etc. van de diverse programma’s en deels aan personeel in de directe uitvoering van programma’s. De
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afwijking ten opzichte van de begroting is ook hier te wijten aan het afge-

inkomsten hiervan kunnen slechts ten dele opgevangen worden met ver-

lasten van de European Endless Express. De kosten voor personele inzet

mindering van de kosten voor inzet personeel en inkoop.

bij horeca en gebouwbeheer, exploitatiekosten horeca bedroegen totaal
1,750 miljoen euro en zijn 85.000 euro lager dan begroot en 93.000 euro
lager dan in 2017. Dit komt met name door de aan de omzet gerelateerde
lagere kosten voor inkoop en personeel. De beheerlasten zijn 1,062 miljoen
euro in 2017 en daarmee 27.000 euro lager dan begroot en 42.000 euro
hoger dan in 2017. De hogere lasten voor personeel beheer betreffen een
uitbreiding op de afdeling development en administratie in lijn met de
groei van De Balie.
De Balie heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen, negatieve resultaten onttrokken aan het
eigen vermogen. In 2018 is de verzekeringsuitkering voor waterschade aan
de vloer in de Grote Zaal ad 13.306 euro vrijgevallen, deze is toegevoegd
aan de bestemmingsreserve voor het meerjaren onderhoud. Een bedrag
van ca 9.000 euro is onttrokken aan de algemene reserve. 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 2018 circa 556.000 euro en de solvabiliteit is 37,5. De
liquiditeitspositie van De Balie heeft zich nagenoeg gestabiliseerd in 2018.
De current ratio is 1,1. Op basis van het bovenstaande is het bestuur van
mening dat De Balie momenteel redelijk gezond is. Zorgelijk blijven de negatieve gevolgen van de langdurige werkzaamheden in de directe omgeving van De Balie waardoor de bijdrage vanuit de horeca aan de culturele
activiteiten van De Balie niet op het gewenste niveau komt. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog tot eind 2021, de teruglopende
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Horeca
De Balie zou De Balie niet zijn zonder het levendige en drukbezochte café

mogelijk te compenseren. Dit betekent niet alleen actief acquireren van

en restaurant. Sinds een aantal jaren is het menu steeds meer aan het

diners en borrels maar ook een duidelijkere rol binnen de ‘branding’ van

verduurzamen, waarbij zoveel mogelijk gekozen wordt voor groenten en

De Balie.

fruit van het seizoen, gelet wordt op de viswijzer en vlees gebruikt wordt
van dieren die in de wei hebben kunnen grazen.
Het Grand Café-Restaurant is de plek waar de derde ronde van het programma zich afspeelt en het gesprek uit de zaal voortgezet wordt aan de
bar met sprekers, publiek en pers. Om dit te stimuleren is bij het ticket
voor programma’s een consumptie inbegrepen.
Een plek waar kunstenaars, schrijvers en journalisten hun afspraken houden en werk voorbereiden, waar zelfstandigen werken, waar scholieren en
studenten hun pauzes doorbrengen en afspreken voordat ze gaan stap-

4.439

5.781

Balie Burgers

tosti’s kaas/tomaat

97.690

36.916

pen en waar toeristen uitpuffen van een dagje Amsterdam.
Een deel van iedere euro die in de horeca besteed wordt kan naar de programmering, tenminste dat is het model. In 2018 moesten we constateren
dat dit ook een kwetsbaar model is als door externe factoren (bijvoorbeeld een bijna twee maanden opengebroken stoep) de verdiensten in de
horeca ver achterblijven. Dit terwijl de zomermaanden de afgelopen jaren
door een nieuwe formule op het terras succesvol waren. De Balie heeft er
bewust voor gekozen niet dicht te gaan, niet alleen omdat dit financieel

biertjes

cappuccino’s

niet de betere keuze was maar ook omdat het belangrijk is om ook in de
zomermaanden te programmeren en de loop erin te houden.
Er is Balie-breed ingezoomd op het verbreden van de horeca inkomsten
voor 2019 om zo de negatieve effecten van de werkzaamheden zoveel
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Meerjarenonderhoudsplan

Organisatie

Met een intensief programma, een café-restaurant dat dagelijks is geo-

De Balie kent een tweekoppige directie. De afdelingen redactie, commu-

pend van 09:00 tot 00:00 uur, bijna honderd man personeel en een zolder

nicatie en cinema worden direct aangestuurd door de inhoudelijk direc-

vol huurders is het onderhoud van het gebouw een voortdurend punt van

teur/bestuurder. De afdelingen planning en verhuur, horeca, techniek en

aandacht. Niet alleen de grotere zaken zoals opgenomen in de MOP maar

gebouw & financiën worden direct aangestuurd door de zakelijk directeur.

zeker ook het likje verf op de muren, de scheur in het kaasdoek, verstopte

Elke afdeling kent een eigen leidinggevende, met uitzondering van de

wc’s en het ingetikte ruitje. Veel van het dagelijks en meerjaren-onder-

redactie die direct aangestuurd wordt door de inhoudelijk directeur.

houd wordt gedaan in eigen beheer dat is kosten efficiënt en flexibel. Dit
zorgt ervoor dat de standaardtarieven zoals opgenomen in de MOP vaak

De directie voert wekelijks overleg en ook de redactie komt wekelijks

niet uitgegeven hoeven te worden en er een andere ritmiek gehanteerd

bij elkaar om de eigen programma’s te evalueren en nieuwe programma

wordt dan voorgeschreven. Dit leidt veelvuldig tot afwijkingen ten op-

ideeën bespreken. In het wekelijkse planningsoverleg worden de program-

zichte van de MOP en vooral lagere kosten.

ma’s van de komende twee weken besproken en die van de week daarvoor
geëvalueerd. Tweewekelijks vindt het stafoverleg plaats waarin zaken die

Zo is in 2018 de filmzaal opgeknapt en is het licht in de grote zaal en de

afdeling overstijgend zijn besproken worden. Jaarlijks worden meerdere

salon vervangen, niet alleen eerder dan in de MOP voorzien maar ook voor

bijeenkomsten voor (een deel van) het personeel gegeven voor informa-

substantieel minder geld door dit grotendeels in eigen beheer te doen.

tie, uitwisseling en onderlinge binding. Middels een nieuwsbrief wordt het

Daarnaast bleek het niet nodig om de koud water aggregaten volledig te

personeel geïnformeerd over interne ontwikkelingen en (personele) ver-

vervangen maar volstond revisie om nog jaren vooruit te kunnen.

anderingen. Processen, middelen en uitvoering worden regelmatig tegen
het licht gehouden en daar waar noodzakelijk of opportuun aangepast.

In 2017 is de MOP geactualiseerd, het geoormerkte subsidiebedrag be-

Dit heeft onder andere geleid tot een geheel nieuwe website en huisstijl

draagt 115.000 euro. Onderstaand overzicht geeft aan hoe de werkzaam-

en de overstap naar een ander registratie en salarissysteem. Organisatie

heden in het kader van de MOP financieel verlopen zijn.

breed worden trainingen verzorgd zowel vakinhoudelijk als voor persoonlijke ontwikkeling. Binnen het aannamebeleid is diversiteit een belangrijk

Specificatie Meerjaren Onderhoud

criterium, de arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met cao-horeca respectie-

De vrijval van de verzekeringsuitkering ad 13.306 euro, voor schade aan

velijk de CAO Nederlandse Podia en worden getoetst aan de Fair Practice

de vloer in de Grote Zaal is aan de bestemmingreserve toegevoegd. Deze

Code.

reserve, in combinatie met de lopende afschrijvingskosten is vooralsnog
voldoende om toekomstige investeringen te kunnen bekostigen.
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Samenstelling Raad van Toezicht
en Bestuur
maar liefst 60% nieuw, met onder andere een nieuwe chef, twee nieu-

De Balie heeft een ‘raad van toezicht-model’. Zowel Stichting Populier

we souschefs een nieuwe banqueting-events manager en barmanager,

Balie Beheer (horeca en gebouw) als Stichting De Balie worden vanuit de

hetgeen bij de krappe arbeidsmarkt een behoorlijke tour de force was. De

moederstichting Stichting Populier Balie bestuurd. De principes uit de

Balie heeft een nieuw hoofd communicatie, vijf nieuwe programmama-

Governance Code Cultuur zijn in dit model in de praktijk gebracht. De

kers, de financiële administratie en de technische ploeg hebben nieuwe

praktijkaanbevelingen worden gevolgd, zowel door de directie/het be-

sterren. Er zijn ook weer heel wat De Balie baby’s geboren en een aantal

stuur als door de Raad van Toezicht.

mensen hebben daardoor gebruik kunnen maken van het betaalde partnerverlof van een maand.

Het bestuur wordt gevormd door Yoeri Albrecht (algemeen/inhoudelijk
directeur) en Jolanda Beyer (zakelijk directeur). Yoeri Albrecht en

Gemiddeld waren er 97 personeelsleden (60 fte) in dienst bij De Balie.

Jolanda Beyer vormen samen de directie/het bestuur waarbij eerstge-

In de culturele tak gemiddeld 43 personen (29,5 fte). In 2017 waren dit

noemde voorzitter is. Beide directieleden zijn statutair directeur. De

gemiddeld 40 mensen (27,5 fte). In de horeca werkten in 2018 gemiddeld

principes van de Governance Code Cultural (GCC) zijn verankerd in de

52 mensen (28,5 fte), in 2017 was dit 49 mensen (30,1 fte). De Bestuurders

statuten van het Bestuur/Raad van toezicht-model. Er zijn reglementen

stichting Populier Balie bestaat nog immer uit 2 personen (2 fte) en de

vastgesteld voor de directie en de Raad van Toezicht, waarin de taken,

Raad van Toezicht.

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.
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Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2018 met veel plezier haar toezichthouden-

rol binnen de organisatie. Er is prettig contact en een open sfeer tussen

de taak voor De Balie uitgevoerd en vele programma’s zowel binnen als

De Raad van Toezicht en de twee bestuurders. De leden zijn betrokken en

buiten De Balie bij mogen wonen. De Balie is uitgegroeid tot een landelijk

regelmatig bij programma’s en bijeenkomsten aanwezig en zoomen daar

en zelfs internationaal instituut dat verder reikt dan de eigen muren en

waar nodig op specifieke onderwerpen in. Financiële rapportages worden

de eigen stad met mooie producties, interessante en spraakmakende

voorafgaand aan de vergadering met de financiële commissie besproken.

gasten, vernieuwende vormen en samenwerkingsverbanden.

In maart 2018 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats

De Raad van Toezicht heeft in 2018 viermaal vergaderd. In de vergaderin-

gevonden. De Raad van Toezicht constateert dat de code Cultural Gover-

gen zijn de jaarrekening 2017, inhoudelijke en financiële kwartaalrappor-

nance gevolgd wordt en is tevreden over de eigen rol, inbreng en mate

tages en vooruitblikken en de begroting 2019 behandeld. Ook de risico’s

van betrokkenheid bij De Balie.

op korte en lange termijn zijn een belangrijk onderwerp binnen de Raad

De Raad heeft de jaarrekening over 2018 goedgekeurd alsook de begro-

van Toezicht. Zo zijn de werkzaamheden rondom De Balie en de gevolgen

ting voor 2019. Ondanks de groei van de totale omvang van De Balie is de

daarvan mede in relatie tot de hoogte van de huur van het pand aan het

financiële positie licht verslechterd hetgeen gezien de omstandigheden

Kleine- Gartmanplantsoen regelmatig besproken. Daarnaast zijn 2018

zeker acceptabel te noemen is. Vooruitkijkend verheugt de Raad van

veiligheidsissues en de rol van de overheid daarbij aan de orde geweest.

Toezicht zich op een jaar vol ambities zowel op het inhoudelijke als het

De Raad van Toezicht heeft daarin waar nodig een ondersteunende en

zakelijke vlak.

bemiddelende rol gespeeld. Ook de mogelijkheden voor verbreding van
de steun aan De Balie is een terugkerend onderwerp. Zowel op het gebied

De Balie, Amsterdam, 31 maart 2019

van fondsen en sponsoring als op het gebied landelijke overheidssteun

Namens de Raad van Toezicht

neemt de Raad van Toezicht daarin een adviserende en bemiddelende rol.
De Raad van Toezicht is verheugd dat met name particulieren en private
fondsen zich in toenemende mate aan De Balie verbinden en is van mening dat een bredere steun vanuit de overheid gewenst is.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter

Naast de leden van de Raad van Toezicht zijn bij de vergadering ook beide
bestuursleden aanwezig geweest. Iedere vergadering kent ook een kennismaking met een van de talentvolle medewerkers van De Balie en hun
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Conclusie
De Balie blijft een prachtig instituut om te besturen en te werken met

Amsterdam, maart 2019

een enorme hoeveelheid aan eigen producties en mooie films waarmee
het publiek dagelijks wordt gevoed, geraakt en geïnspireerd op een fijne
plek met een geweldig team. Ook in 2018 groeide De Balie verder en werd
in Amsterdam, landelijk en internationaal gezien wat de impact van de

Yoeri Albrecht					

producties van De Balie kan zijn. Met opnieuw meer eigen producties en

Algemeen directeur/bestuurder De Balie

nieuwe formats is De Balie steeds vaker buiten de muren actief. De eigen
zalen zijn vaak vol en hebben niet altijd genoeg capaciteit. Het aantal
verzoeken voor het delen van kennis en kunde voor een soort “De
Balie”-satelliet is aanzienlijk. In 2018 konden we daar in Maastricht voor

Jolanda Beyer

het eerst serieus mee aan de slag. Dit willen we in de komende jaren ver-

Zakelijk directeur/bestuurder De Balie

der uitbouwen, zowel in Maastricht als in andere steden en internationaal. De ambitie en de zin en wil om De Balie verder te ontwikkelen en
met zoveel mogelijk mensen te delen, is er en zal ook zeker blijven. Dat
succes een vanzelfsprekendheid lijkt speelt De Balie regelmatig parten,

Alexander Rinnooy Kan

het is en blijft lastig om het kwetsbare verdienmodel van De Balie te

Voorzitter Raad van Toezicht

verstevigen en structurele partners te vinden. De horeca-inkomsten,
projectbijdragen en recette-inkomsten vormen een belangrijk aandeel en
bieden allen geen structurele zekerheid. Er zijn vele concurrenten voor
deze inkomstenbronnen. De Balie heeft cultureel ondernemerschap in de
genen en is daardoor goed in staat om deze risico’s in de huidige situatie
te hanteren. Om het huidige niveau te handhaven, onze ambities waar te
maken, landelijk te opereren en tegelijkertijd ook de veiligheidsrisico’s,
financieel en organisatorisch te kunnen dragen, is een steviger fundament
nodig. Ook de gemeentelijke subsidie is geen gegeven. De uitdaging blijft
dan ook om de structurele basis vanuit overheid en andere partners zeker
te stellen, te verhogen en te verbreden.
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