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Voorwoord & Algemene toelichting
‘Stabiliteit behouden’ – de prognose waarmee Stichting OTO een nieuwe fase van 3
jaar startte per 2018. Waarbij groei in verkoop bij Theater in School, eigen producties
realiseren en doorontwikkeling van de stichting als geheel de ambitie zijn. Maar
voortbouwend op een roerige start in 2016/2017 ook voorzichtigheid geboden is. In
2018 hebben we een slag kunnen maken in een stabilisering en voor 2019 is gekozen
die te behouden. Zonder al te grootte risico’s te nemen wel in beweging te blijven,
aansluitend bij de visie van OTO: de naam OTO staat voor Onderwijs in Theater én
Theater in Onderwijs ofwel: Onderwijs in Theater in Onderwijs. Auto (klinkt als: OTO)
betekent in het Latijn ‘zelf’ en auto is een verkorting van het woord: automobiel.
Waar mobiel staat voor beweging, dus ‘zelf bewegend’. De afkorting OTO duidt direct
de beweging, van het publiek, van de leerling zélf, maar ook van onze Stichting.
Theater zet je in beweging.
Onze voorstellingen zijn behalve inhoudelijk, ook theatraal sterk (waardoor er
behalve op school ook in het theater gespeeld kan worden), of zijn specifiek
ontwikkeld als educatieve klasse- of aulavoorstelling. Ze hebben ankers in
maatschappelijke thema’s, sluiten aan bij de actualiteit en lenen zich voor een
duurzame samenwerking. We ontwikkelen lesmateriaal en workshops en sluiten aan
bij de leerlijnen en kerndoelen door de schoolloopbaanjaren heen, van Primair
Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs/ MBO - én veel voorstellingen lenen zich ook
voor verdieping met docenten teams en/ of informatieve ouderavonden.
Door leerlingen, hun docenten en ook ouders een podium te geven, worden
ervaringen gedeeld, leer je verder kijken dan wat op het eerste oog belangrijk lijkt.
Een podium waar een scala aan diversiteit te vinden is, in vorm, in opzet, in
onderwerp. Theater en film beleven, door te kijken of zelf te maken, intensieve
nagesprekken te voeren over onderwerpen die er écht toe doen. Een kritische blik
ontwikkelen door te kijken naar jezelf, naar elkaar. Waar de leerling het middelpunt
is, maar in een veilige omgeving leert out of the box te denken. Geworteld in en
gevoed vanuit het hier en nu.

In dit verslag lees je de activiteiten terug van het tweede deel van het schooljaar
2018/2019 en het eerste deel van het schooljaar 2019/2020. Ofwel, kalenderjaar
2019. Het jaar waarin we onze eigen productie Oorlogsgeheimen feestelijk hernemen,
met maarliefst 2 tournees, in het voorjaar én in het najaar. We vieren 75 jaar vrijheid!
Verder maken we inzichtelijk welke wijzigingen er hebben plaatsgehad, onder meer in
de kernactiviteit is voor een verandering gekozen die van invloed is op de toekomst.

2019 kunnen we samenvatten als een jaar waarin de stichting
koers heeft gehouden. De verkoop bleef stabiel. Er zijn wel
verschuivingen zichtbaar, onder meer in de visie op de
kernactiviteiten. De eigen productie Oorlogsgeheimen kwam met
2 tournees meer dan ooit in de schijnwerpers te staan. Het
driejarig operationeel plan (DOP2018-2020) is verder uitgerold,
en er is gebouwd. Met focus op de verkoop van de afdeling
Theater in School is stabiliteit een feit en ontstaat ruimte om een
koerswijziging aan te kunnen. Die is ingezet in 2019, en zal zich in
2020 verder ontsluiten. Een inkijkje leest u in de prognoses en de
koerswijziging.
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Inhoud activiteitenverslag
Impresariaat – realisatie verkoopcijfers 2019
Eigen productie – 75 jaar vrijheid
TheaterEducatie.nl
Kernactiviteiten & prognose - wijzigingen

Algemeen
Bestuurszaken – noot van het bestuur bij jaarcijfers

Impresariaat – Theater in School

Deze gezelschappen en onze eigen producties (Oorlogsgeheimen, MeMedia en
MyLoveLife) zijn samen goed voor de volgende leerlingaantallen speelbeurten en
omzet:

Driejarig Operationeel Plan – 2018-2019-2020
Voor de jaren 2018-2019-2020 is een tweeledige doelstelling opgesteld, specifiek
voor de afdeling Theater in School:

•

•

We willen het leerling bereik vergroten (alle kinderen van 4-18):
- Laagdrempelig op school
- Veilig in het klaslokaal
- Hoogwaardig artistiek in het theater
We willen het juiste product voor de markt – aansluiten op de vragen uit
de markt. Zoals we in onze trailer ook aangeven: ‘Theater in School biedt
het antwoord op de vraag’. De oplossing bieden, de hand reiken.

We behalen deze doelstellingen door de verkoop van onze voorstellingen (van
derden/ onze artiesten) en door zelf te creëren naar behoefte, te produceren. We
meten het succes aan de hand van:
1. Aantal voorstellingen (basis-en voortgezet onderwijs en mbo)
2. Bereikte omzet
3. Aantal bereikte leerlingen

Aantal artiesten/ gezelschappen Theater in School
Theater in School werkt in 2019 met 23 gezelschappen samen. Dat zijn er 2 meer dan
in 2018. Waarvan 1 een kleinschalige verdiepende presentatie betreft bij
Oorlogsgeheimen, passend in het project 75 jaar vrijheid: De Engelandvaarder. En de
ander een gezelschap betreft specifiek voor het voortgezet onderwijs over
groepsdruk. Een thema waar vanuit de markt vraag naar is, en waarmee we aan die
vraag kunnen gaan voldoen. Zij spelen samen ruim 30 verschillende voorstellingen,
waarvan 12 in het basisonderwijs, 18 in het voortgezet onderwijs (en mbo), 3 welke
geschikt zijn voor alle leerjaren en 2 specifiek voor het tweetalig onderwijs.

Eigen productie – Oorlogsgeheimen, 75 jaar vrijheid
Nieuw lesmateriaal & realiseren voorstellingsregistratie
In het vroege voorjaar van 2019 is het nieuwe lesmateriaal opgeleverd voor de
speciale jubileumeditie van de Oorlogsgeheimen-Tournee. Wegens 75 jaar vrijheid
herdenken is met de verkregen subsidie gelden een nieuwe educatieve vertaalslag
gemaakt bij de voorstelling. In het lesmateriaal kunnen de leerlingen voorafgaand of
na afloop van de voorstelling, verdiepende opdrachten doen horende bij diverse
leerdoelen. Door scènes terug te kijken bestaat bovendien de mogelijkheid op
verschillende momenten met het onderwerp aan de gang te gaan. In het lesmateriaal
ontsluit zich ook de documentaire over De Engelandvaarders, een persoonlijk
document van George Makowski, zoon van een Poolse diplomaat, over zijn vader, die
een van de Engelandvaders was. Indien gewenst vertelt hij zijn verhaal in de klas.
Voorafgaand, of na voorstellingsbezoek. Een mooi voorbeeld van hoe lesmateriaal,
voorstelling en verdieping samen gaan is gerealiseerd in Zeeland. Samen met
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen is een aantal voorstellingen gerealiseerd in het
Gdynia museum. Leerlingen hebben zich voorbereid middels het lesmateriaal, zagen
op locatie de voorstelling, bezochten het museum en kregen de lezing over De
Engelandvaarder. Een mooi samenspel op een plek waar eind augustus 2019 precies
75 jaar terug bij De Slag om de Schelde, het eerste deel van Nederland werd bevrijd.

Gerealiseerde tournee 2019
Omzet tournee: €125.000,- tegenover €99.000 euro aan kosten.
Met bijna 100 voorstellingen (97 om precies te zijn) waarvan de helft in de theaters,
hebben we ca 7500 lln op scholen bereikt en ruim 15.000 leerlingen kwamen naar het
theater. 7 scholen in het voortgezet onderwijs boekten de voorstelling en maakten
gebruik van het lesmateriaal.
In 2019 is nog een extra subsidie toegekend door de provincie Zeeland, zij hebben
voor alle scholen in Zeeland 5 voorstellingsdagen (10 voorstellingen) in 1x
afgenomen.
Doorspelen tournee 75 jaar vrijheid in 2020
Het jubileum jaar zou medio mei 2020 worden afgesloten, met nog eens 75
voorstellingen. Met het schrijven van dit verslag, kijken we terug naar 2019, maar is
vooruitkijken ingewikkeld geworden door de opgelegde maatregelen wegens het
Coronavirus (COVID-19). Alle voorstellingen van medio maart tot eind mei kunnen
niet op dat moment gespeeld worden. De prognose is dat de tournee wordt verlengd
van september tot oktober en nog een restant aantal voorstellingen zal inhalen in het
voorjaar van 2021.

Eigen productie - MeMedia & MyLoveLife
Start duurzame klassenproducties
Met de klassenvoorstelling MeMedia is behalve een nieuw product ook een nieuwe
samenwerking gerealiseerd. In samenwerking met The Big Mo (uitvoerend artiest en
mede-ontwikkelaar concept) en onze WiekPartner Van Engelenburg (investeerder)
heeft Stichting OTO het inhoudelijk kader van deze productie ontwikkeld. Producties
waarbij de inbreng van de leerling zélf centraal staat. Het eigen gedrag leidend is in de
voorstelling en het inzicht in de consequenties van dat gedrag wordt vergroot.
Doelstelling voor de eigen klassenvoorstellingen was door te groeien naar 40
voorstellingsdagen. Dit is wat te ambitieus gebleken, met 30 voorstellingen MeMedia
en de eerste voorstellingsdag in het najaar van 2019 van MyLoveLife is de conclusie
dat we harder in marketing en verkoop moeten investeren en is een eerste stap gezet
in het formeren van een eigen gezelschap. Zodat de acteurs van The Big Mo zich

kunnen blijven focussen op de concepten en voorstelling van The Big Mo. Dit zal
medio 2020 worden gerealiseerd. Inclusief een eigen website en een mogelijk 3de
product. Er zijn veel programma’s op deze thema’s beschikbaar voor in het onderwijs.
Onze focus zal gaan liggen op het in combinatie in aanbieden van een onderbouw
programma voor in de klas en een verdiepend vervolg voor de bovenbouw evt in
combinatie met workshops.

TheaterEducatie.nl
TE.nl is een onafhankelijk online platform waar alle aanbieders van educatief theater
het aanbod kunnen plaatsen. Scholen informeren zich via het platform en kunnen via
het platform boeken. Grote bottleneck bij dit platform is dat het draait op verouderde
systemen, de techniek heeft ons allang ingehaald. Wil het platform succesvol zijn, zal
het moeten worden doorontwikkeld. De kracht van het platform is dat de vraag
ontstond vanuit de markt. Het geluid welke ons nu bereikt van uit de markt, is dat het
aanbod prima via andere wegen te vinden is. Ook het persoonlijk contact, zoals bij
het impresariaat Theater in School, is iets wat veel mensen graag willen.
In de zomer van 2019 is de website meerdere malen gehackt, de beveiliging ervan en
het onderzoeken hoe dit mogelijk was, zouden dusdanige investeringen meebrengen
dat het verder voort laten bestaan van het platform heel ongezond is voor de
stichting. Eind 2019 is besloten ons niet langer te richten op deze manier van
landelijke verkoop. Ook het vinden van een externe partner of financier heeft geen
resultaat gekend anders dan tot de conclusie te komen, dat verdere ontwikkeling niet
te financieren is. In 2019 heeft de website een enkele nieuwe match gerealiseerd,
maar de kosten verhouden zich niet tot de baten.

Kernactiviteiten & prognose 2020
Wijziging kernactiviteit, behoud visie
Rechtstreekse consequentie van het besluit om niet langer door te gaan met het
platform TheaterEducatie, maakt dat we ons hebben moeten beraden op een
eventuele wijziging in de koers, visie en kernactiviteiten.
Per het nieuwe kalenderjaar zal de stichting zich als volgt presenteren:

Stichting OTO gelooft in theater als educatief medium. Het is een middel om
leerlingen te laten kijken voorbij dat wat ze op het eerste oog zien, tussen de regels
door lezen en luisteren. Het is onze doelstelling om theater als educatief middel
structureel onderdeel te laten uitmaken van het curriculum in zowel primair als
voortgezet onderwijs. Waarbij de culturele activiteiten je laten ervaren wie je bent in
de context van waar en met wie je opgroeit. Stichting OTO heeft drie kernactiviteiten
die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan deze doelstelling:

In 2019 heeft Stichting OTO zich ingezet om een educatief programma te ontwikkelen
en financieren voor het Fort van Hoofddorp. Medio 2020 zal het Fort open zijn voor
publiek en staan de eerste schoolactiviteiten gepland. Stichting OTO treedt hierbij op
als exclusief verkoopbureau.

•
Theater in School is de landelijke georiënteerde verkoopafdeling van de
stichting. We bieden persoonlijk advies en verzorgen de verkoop van educatieve
voorstellingen aan scholen en theaters. Ons aanbod sluit aan op de leerplankaders en
eindexamentermen. We verkopen zowel onze eigen producties als producties van
andere makers.
•
Voor het UNESCO Wereld Erfgoed Fort van Hoofddorp ontwikkelt,
programmeert en stimuleert Stichting OTO de beleving van cultuurhistorie en
theater, waarbij het besef van de eigen identiteit en (culturele) context centraal
staan. Dit doet zij zowel met eigen aanbod als ook middels voorstellingen van andere
makers. Met een bezoek aan het openlucht theater in het fort ontsluit en ontvouwt
zich tegelijkertijd een blik op de eigen (lokale) geschiedenis en cultureel historische
context. De lokale projecten worden allemaal voorzien van duurzaam ontwikkeld
lesmateriaal zodat ze ook landelijk ingezet kunnen worden bij het ontdekken en
ervaren van de eigen geschiedenis.
•
Daarnaast maken we toegankelijke hoogwaardige (theater)producties voor
jeugd tot en met 18 jaar. Deze producties zijn geschikt als onderdeel van het
cultuuronderwijs. Omdat veel scholen niet de mogelijkheid hebben om naar het
theater toe te komen, maken wij onze producties passend voor zowel in het theater
als op school, en voorzien we de producties van begeleidend lesmateriaal. Op deze
manier maken we een cultuurervaring met educatieve verwerking mogelijk voor een
grotere groep kinderen.

Lesmateriaal door Theater in School ontwikkeld,
dan wel geredigeerd voor derden, wordt getoetst
in het onderwijs en rechtstreeks verbonden aan
de kerndoelen. Hiermee geven we handvatten aan
docenten die voor of na de voorstelling de thema’s
verder kunnen verdiepen.
Net als het keurmerk voor lesmateriaal is de kinderjury
een ‘tool’ om extra verkoopwaarde van een voorstelling mee te geven.

We hebben een landelijke focus en specialiseren ons in de lokale inbedding van
programma’s. Dit kan op de eigen locatie Fort van Hoofddorp, maar in het duurzaam
maken van de projecten schuilt ook een landelijke kracht. De vertaalslag vervolgens
te kunnen maken naar eigen lokale belangen, actualiteiten en historische context,
faciliteren wij door het breed toepasbaar maken van het lesmateriaal. Het keurmerk
welke we daartoe ontwikkelde geldt uiteraard voor al deze producties. Producties zijn
voorstellingen, maar ook lesprogramma’s of aanbod op andere wijze.

Algemeen
Nieuwe partners/ ambassadeurs werven en fondsenwerving OTO
In 2017 is een 3 deling gemaakt in de projecten van OTO welke geschikt zijn voor
werving. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met Van Dooren Advies, welke in het 2018
de opdracht heeft gekregen om fondsen te werven voor Oorlogsgeheimen en
TheaterEducatie.nl. Onderdeel B zoals hierna beschreven komt het takenpakket van
de stichting zelf toe.
A. Projectmatig per afdeling
1.
Theatereducatie.nl
2.
Eigen producties/op maat producties voor partner
3.
Lesmateriaal
Met de koerswijziging komt het wervingsdoel zoals onder A. beschreven, te vervallen.
Het fondsenwerven op zich is een taak die past bij het ontwikkelen van ‘producties/
producten’. Stichting OTO laat zich inhuren om fondsen te werven en educatief
partnerships aan te gaan met andere makers. Mits de vraag/ het verzoek, past in de
doelstelling:

! Een artiest uit het impresariaat Theater in School – waarbij OTO de
educatieve verdiepingsslag ontwikkelt en financiert uit te werven middelen;
! Een programma welke kan worden aangeboden in het Fort van Hoofddorp –
waarbij OTO exclusief partner is dit aan te bieden aan de scholen;
! Of tot slot, een productie ontwikkelen, waarbij de zowel de fondsenwerving
via de stichting gaat, alsmede de stichting ook educatief partner is.
In 2019 zijn de eerste inkomsten voor deze werving gerealiseerd. Door het maken van
lesmateriaal voor derden, en het van het keurmerk te voorzien. Door het werven van
fondsen voor de lokale inbedding en duurzame educatieve ontsluiting van cultureel
aanbod in het Fort van Hoofddorp.
Behalve de inkomsten uit de opdracht voor werving, ontstaat ook ruimte voor het
ontwikkelen van producten. Een medaille met twee kanten.
We kunnen de wervingsactiviteiten als volgt samenvatten voor de toekomst:
1. fondsenwerving in opdracht
2. fondsenwerving voor eigen producties/ producties op maat voor partners
3. fondsenwerving voor producten overig (zoals educatieve toepassing of
lesmateriaal)

Doel voor 2020 blijft ook om de werving in het algemeen stichtingbreed onder de
aandacht te brengen. Onder de slogan: reik ons de hand, worden ambassadeurs actief
uitgenodigd om de stichting te steunen. Deze campagne zal in 2020 verder worden
uitgerold.

B. Stichting als geheel, waardoor zij kan investeren in alle bovengenoemde
projecten
Door de stichting als geheel te ondersteunen is het mogelijk langdurige

samenwerking aan te gaan, waardoor het enorme bereik van leerlingen binnen
handbereik komt voor de partner.
In 2019 zijn geen partners gevonden, de werving is ook niet actief uitgezet. Dat is een
doelstelling voor 2020.

Bestuurszaken
Marketing en publiciteit OTO

Driejarig Operationeel Plan
De communicatiedoelstellingen sluiten aan op het voor 2018-2020 opgestelde
Driejarig Operationeel Plan en van daaruit worden strategische doelen gesteld voor
de verkoop. In 2019 hebben we dicht kunnen aansluiten bij de actualiteiten en daar
het aanbod ook zichtbaarder mee kunnen maken. Op de website communiceren we
niet meer enkel de ‘theater-flyer’ maar duiden we specifiek de educatieve aansluiting
en kansen bij inzet in het onderwijs. Verder sluiten we aan bij ‘landelijke dagen’ zoals
bijvoorbeeld de week van het pesten en volgen we een vast patroon in het uitsturen
van nieuwsbrieven aan onze afnemers. Belangrijke wijziging: we hebben een nieuw
programma waarmee we na het versturen ook kunnen monitoren wie de nieuwsbrief
opent en hoe er wordt doorgeklikt. Zo kunnen we nog nauwer aansluiten bij de
interesse van de klant. Alles is er op gericht dat we dit met de verkoopafdeling van
Theater in School doen, sales is het logisch vervolg op de marketing en pr. Er is geen
aparte inzet of inhuur op dit onderwerp.
Na het uitblijven van de presentatiedag in 2018, hebben we in 2019 maarliefst 2
dagen georganiseerd. Eentje in het vroege voorjaar en eentje in het najaar. Met het
huidig aanbod en het gering aantal bezoekers, zal een andere invulling vanaf 2020
wellicht nodig zijn. Het levert uiteindelijk te weinig op. Met de kennis van nu, medio
april 2020 in een tijd waarin een groot deel van onze levens zich online afspeelt, zal
het mogelijk een boost geven aan onze sector om ook daar te durven anders te kijken
naar en denken over het aanbod. Voor 2019 heeft het organiseren van de
presentatiedagen iig onvoldoende opgeleverd om de kosten te billijken.

Conform de Governance Code Cultuur is in 2019 vergaderd volgens een vooraf
opgesteld vergaderrooster en zijn die bijeenkomsten verslagen.
•

4 Kwartaal- en 2 aanvullende bijenkomsten waar nodig

•

Notulen/ verslaglegging per vergadering

•

Belangrijkste taken voor het bestuur waren dit jaar het monitoren van
ingezette stabiliteit op de verkoop. Ook het meedenken in de hernieuwde
koers en het onderstrepen van de visie, is dit jaar een taak van het bestuur
geweest.

Namens de penningmeester – Dhr. Jan Bloem
Aansluiting financieel jaarrapport, Jaarrekening door Cramer Accountants
De financiële positie van de Stichting in 2018 was tekenend voor de besluiten die
genomen zijn om de opgelopen verliezen en tekorten in een ander daglicht te
brengen. Beleidsmatige keuzes door bestuur en directie hebben geleid tot een
afname van vaste lasten in personele uren, maar ook is bijgestuurd voor wat betreft
de huisvestingskosten. Er zijn nieuwe huurafspraken gemaakt, dit heeft er toe geleid
dat we die post flink hebben kunnen terugbrengen. Voor 2019 is gefocust op het
continue houden van de afdeling verkoop, Theater in School, en het risico in nieuw te
produceren voorstellingen te beperken tot 1 klasse voorstelling MyLoveLife. Met de
behaalde subsidies en verkoop (ook in theaters, door Wiek-partner Van Engelenburg
Theaterproducties) is het omzet doel voor 2019 bij benadering behaald. De kosten
‘verkoop derden’ zijn navenant de lagere verkoop omzet, en derhalve sluiten dit jaar
positief af. Echter, in 2019 heeft de stichting het de pensioenregeling moeten starten,
waarbij een schuld moest worden ingelopen, terugrekenend naar juni 2016. Deze
extra kosten komen in 2019 terecht. De extra kosten op personele inzet zijn ten
goede gekomen aan de verkoop. Het ontwikkelen van een nieuwe koers en kansen
voor extra inkomsten anders dan via verkoop, hebben op deze manier ruimte gehad.
Dit zal echter pas opleveren in 2020.

Tot slot
Tijdens het schrijven van dit jaarrapport bevinden we ons als
Stichting in een uitermate onzekere periode. Net zoals de gehele
sector, de maatschappij en alle sectoren, is terugkijken in een
ander daglicht komen te staan, omdat de toekomst van ons vraagt
alle zeilen bij te zetten. Zoals een politicus ooit zei: met de kennis
van nu hadden we anders besloten. En toch, de keuzes die
gemaakt zijn in 2019 drijven ons naar nieuwe ideeën, andere
business, vergroten de kans op nieuwe klanten. Met het
toevoegen van een mastodont als het Fort van Hoofddorp in ons
vaste aanbod, ontstaan veel kansen en creëren structureel
aanbod.
COVID-2019 -> 2020… en verder… Is het realistisch om er van uit
te gaan dat alle voorstellingen die we moeten terughalen vanwege
het Corona-virus kunnen worden verplaatst of worden
geannuleerd tegen een vergoeding? Is het haalbaar om een
periode van 10 weken stilte, er wordt geen of nauwelijks verkoop
gerealiseerd, te compenseren met alternatieve programma’s of te
compenseren met lagere kosten.
2019 liet ons een klein verlies na, in de prognose van 2020 is
zichtbaar dat we dat verlies kunnen dragen. Nu, april 2020, is
alles in de wereld anders. Dat is een uitdaging die niet per se
vrolijk stemt, maar toch, we kijken voorbij de horizon, met een
reële blik, en koersen door. Waar nodig door ons aan te passen, te
compenseren en de gezamenlijke schouders er onder te zetten.

Dit doen we net als vorig jaar, met onze Wiek-partners(*), we
blijven in beweging en inspireren elkaar #zinvolwerk, we reiken
elkaar de hand om vooruit te kunnen blijven gaan. Onze kracht
ligt in het vinden van een vorm die past, aanpassingsvermogen en
flexibiliteit zijn ware skills. Dankbaar dat we die kwaliteiten ook
kunnen meegeven aan alle – bijna 100.000 - leerlingen die in 2019
een voorstelling van ons zagen!

Stichting OTO blijft in beweging…

#CULTUURINSPIRATIE

(*)WIEKpartners werken samen, dit doen zij via voorstellingen op scholen, in
bedrijven en de Nederlandse schouwburgen. Elk met hun eigen expertise: educatie
(Stichting OTO), business entertainment (2BeMoved) en vrije voorstellingen
(Engelenburg Theaterproducties).

