STICHTING OTO
Activiteiten- en bestuursverslag

2021

Balanceren
Inspireren
Motiveren
Creëren

Voorwoord
“HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST ZIJN ILLUSIES DIE ALLEEN IN HET
HEDEN BESTAAN.” Alan Watts

Voor je ligt het jaarverslag van 2021. We blikken terug op een jaar
waarin we in het hier en nu hebben gefocust op het bewaren van de
juiste balans, het blijven vinden van inspiratie en het motiveren naar
nieuwe creaties. De koers van 2020 om vooral zichtbaar te blijven is
voortgezet in 2021, een jaar waarin we voortdurend te maken hebben
gehad met beperkende- en wisselende maatregelen rondom COVID19. Maar waarin binnen het jaarplan ook ruimte was om andere
afslagen te nemen, nieuwe kansen te creëren, andere uitdagingen
aan te gaan. Ontwikkelen en weer voorzichtig groeien - ondanks (of
wellicht dankzij) de pas op de plaats die voor onze sector gold.
In dit jaarverslag een terugblik op een jaar waar ons werk onder
invloed van de maatregelen rondom COVID-19 bleek te kunnen
gedijen. Een terugblik die trots maakt op wat er wél kon, wat er wél is
ontwikkeld en gemaakt. De afdeling Theater in School kende een
krimp, door het teruglopen van het aantal boekingen. In die luwte is
ruimte ontstaan voor het verder uitbreiden van de afdeling ‘eigen
producties’ – en dan met name de ontwikkeling van kennismateriaal
(lesbrieven, werkbladen en maatwerk in opdracht).

We doen verslag van de activiteiten in het tweede deel van het schooljaar
2020/2021 en het eerste deel van het schooljaar 2021/2022. Ofwel, kalenderjaar
2021.
De eigen voorstellingen van Stichting OTO zijn net als het aanbod van Theater in
School, behalve inhoudelijk, ook theatraal sterk (waardoor er zowel op school als
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, en in een veilige omgeving leert out of the box te denken.
Geworteld in en gevoed vanuit het hier en nu.
Die veiligheid op dat podium kwam in 2020 in het gedrang. Letterlijk. Er moest
een andere vorm gevonden worden om ons werk te kunnen doen. Dat was voor
ons als stichting (van met je collega’s op kantoor, naar in je eentje op de
zolderkamer thuis) vrij snel mogelijk. Dankzij de goede online inrichting konden
we met gemak omschakelen naar thuiswerkplekken. Voor onze artiesten werd
het werken tijdelijk echt onmogelijk. En was het simpelweg afwachten tot er
meer ruimte kwam om voor kleinere groepen weer te mogen spelen. Nieuwe
werkvormen, nieuwe ideeën werden bedacht en uitgevoerd. Zo hebben we het
aanbod voor basis- en voortgezet onderwijs uitgebreid met meer maatwerk én
hebben we divers online aanbod (mede) ontwikkeld.

We zagen het culturele klimaat veranderen en dat vroeg om nieuwe speerpunten:
denken in oplossingen, leveren van maatwerk, klein én groot kunnen denken. De
wereld stond stil, maar wij kozen ervoor om niet stil te blijven staan. Dat heeft
ons een resultaat gebracht waar we niet ontevreden mee mogen zijn. De
noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen,
hebben geleid tot een flinke omzetdaling ten opzichte van 2019, maar er is na de
enorme omzetdaling van 2020 in 2021 weer groei zichtbaar. Merkbaar is dat
ondanks het weer opengaan van de scholen er nog schoorvoetend cultuur de
school wordt ingehaald. ‘Externen’ de school in wordt op directieniveau bij veel
van de scholen beperkt. Het risico dat klassen in quarantaine zitten, docenten
uitvallen of er weer een lockdown dreigt, is simpelweg te groot en levert een te
grote druk op de planning op. Dit is ook merkbaar in het uitblijven van
vooruitboeken. Scholen, theaters en cultuurpunten leven in het hier en nu.
Ondanks dit alles is er ontwikkeld, gecreëerd, en bereiken we ons 15-jarig
bestaan. De cijfers laten een klein verlies zien, maar gezien de omstandigheden
spreken we toch van een positief resultaat.

Een woord van dank aan alle betrokken partners en partijen met wie in 2021 is
samengewerkt. Dank voor het blijvende vertrouwen, meedenken en energie
steken in onze stichting. Zoals onze Wiek-partners1, we inspireren elkaar
(#zinvolwerk), motiveren en creëren ook samen. Onze gezamenlijke kracht ligt in
het bieden van maatwerk, het vinden van een vorm die past. Op elke vraag is een
antwoord. Er is altijd aanbod te maken dat aansluit bij de wensen en de
mogelijkheden van onze klanten. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn skills
die hoog in het vaandel staan, óók bij onze artiesten. Aan wie ook een woord van
dank, omdat ze er wederom voor kozen mee te denken, met oplossingen te
komen, nieuwe vormen uit te werken, andere producties te maken of de
werkwijzen aan te passen. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit, het zijn
kwaliteiten die we middels onze voorstellingen, workshops en kennismateriaal,
meegeven aan alle - bijna 100.000 - leerlingen per jaar, die in normale tijden een

voorstelling van ons zien. En die we ook zelf moeten blijven inzetten om de
stichting gezond te houden.
Het blijft balanceren, maar door samen te creëren, elkaar te motiveren en
inspireren vieren we in 2022 ons Sweet 16!

De naam OTO staat voor
Onderwijs in Theater én 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.
Theater zet je in beweging: of je nu moet balanceren, je laat
inspireren, een ander kunt motiveren of samen mag creëren.
Alles wat wij doen laat jeugd en jongeren ervaren wie ze zijn in de
context van waar en met wie ze opgroeien en dat ze zich daar vrij
leren bewegen en mogen worden wie ze zijn.
Maart 2022
Femme Hammer
Directeur

#CULTUURINSPIRATIE #ZINVOLWERK
1

WIEKpartners werken samen, dit doen zij via voorstellingen op scholen, in bedrijven en de Nederlandse
schouwburgen. Maar ook door het samen creëren van (les)materiaal, podcasts en spellen. Elk met hun eigen

expertise: educatie (Stichting OTO), business entertainment (2BeMoved) spellen/ games (RBProducties) en
kennismateriaal (HenriekFabriek).

Inhoud activiteitenverslag
Kernactiviteiten 2021 & prognose 2022 – doorzicht naar 2023
Toelichting:
(1) Impresariaat – realisatie verkoopcijfers 2021
(2) Eigen producties en ontwikkeling kennismateriaal
(3) Fort van Hoofddorp
Algemeen, personele zaken en aansluiting jaarrekening
Bestuurszaken – noot van het bestuur bij jaarcijfers

Kernactiviteiten 2021 & prognose 2022
Stichting OTO gelooft in theater en culturele ervaringen als educatief medium.
Het is een middel om je te laten kijken voorbij dat wat je op het eerste oog ziet,
tussen de regels door lezen en luisteren.
Stichting OTO gelooft dat theater en cultuur je in beweging zet, juist door erbij stil
te staan én te kijken, ook naar de omgeving waar je opgroeit…, dan kom je
vérder. Ons logo duidt de ogen waarmee je kijkt.
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:
1. VERKOOP VAN EDUCATIEVE VOORSTELLINGEN | 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.
2. ONTWIKKELEN & PRODUCEREN VAN EIGEN PRODUCTIES &
KENNISMATERIAAL | Daarnaast produceren we zelf 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 cultuur-ervaring met educatieve
verwerking mogelijk voor een grotere groep kinderen.
3. PROGRAMMEREN EN STIMULEREN VOOR KIJK OP HET FORT | 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 fortgebouw en forteiland
met eigen openluchttheater ontsluit en ontvouwt zich tegelijkertijd een
blik op de eigen (lokale) geschiedenis én de cultureel historische context.
De lokale projecten worden allemaal voorzien van duurzaam ontwikkeld
kennis- of lesmateriaal zodat ze ook landelijk ingezet kunnen worden bij
het ontdekken en ervaren van de eigen lokale geschiedenis.
Naar aanleiding van de veranderende behoefte in de markt, werken we toe naar
een 4de kernactiviteit per 2022. Waarbij we als educatie specialist kunnen
worden ingehuurd door derden, (gezelschappen die geen voorstelling via Theater
in School verkopen bijvoorbeeld) voor opdrachten op maat ter promotie van
(educatieve) voorstellingen en fondsenwerving. Wij delen onze kennis en ons
netwerk en zijn een betrouwbare partij om al dan niet in co-productie fondsen te
werven en promotie te maken, mits de vraag van de klant aansluit bij onze
kerndoelstelling: het moet een bijdrage leveren aan de culturele ervaring van de
bezoeker/ het kind/ de leerling of student, die door het ervaren van cultuur met
een andere blik naar de wereld kijkt.

In de hoofdstukken hierna lichten we per kernactiviteit (1 t/m 3) de resultaten en
(aangepaste) prognose toe.

! Impresariaat – Theater in School
Tweejarig (2021-2022) Operationeel Plan
2020 was overleven | omzetverlies van ca. 74%

•

De cijfers laten een achterstand zien in het aantal gespeelde
voorstellingsdagen 2020 en ook de boekingen voor 2021 zijn aanzienlijk
minder dan we normaliter zien. Door de verlenging van de lockdown op
de scholen als gevolg van COVID-19 zullen we in dit schooljaar rekening
moeten houden met een andere besteding van tijd en inzet – hier zijn de
doelen op bijgesteld voor 2021:

2021 - meebewegen en zichtbaar blijven | met een verwachte toename van het
aantal boekingen vanaf Q3
•

Investering op online marketing (nieuwsbrieven, socials, zichtbaarheid),
algemeen en specifieke campagnes i.s.m. HenriekFabriek (inhuur
publiciteitsuren)

•

Financieringsmix: inkomsten uit andere producten: zoals lesmateriaal
voor (nieuwe) artiesten ontwikkelen, maatwerkopdrachten voor verkoop
en marketing/pr.

•

Online voorstellingsmogelijkheden breder in de markt zetten

Uitbreiden met nieuwe artiesten volgens de ‘vuistregel’ beweeg mee met de
actualiteit: dat vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en improvisatie
talent.
De doelstelling om het leerling bereik te vergroten, zoals geformuleerd in het 3
jaren plan 2018-2020, is geen realistisch doel gebleken, maar blijft een speerpunt.
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. In 2020 werd het bieden van een oplossing haast belangrijker dan het
aanbod zelf. In 2021 hebben we die aansluiting bij de vraag uit de markt kunnen
uitbreiden met nieuwe klanten die onze kennis en expertise inhuren op het
gebied van cultuureducatie: voor het coproduceren van programma’s, het
ontwikkelen van kennismateriaal en voor het werven van fondsen of bieden van
extra promotieactiviteiten.
Daar komt de 4de kernactiviteit in beeld, wat ook een groter leerling bereik zal
betekenen: we bereiken ook leerlingen die niet een van onze eigen of Theater in
School producties zien, middels de opdrachten voor derden ter promotie van een
voorstelling.
We behalen onze doelstellingen door de verkoop van 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
In 2021 lag de focus op het zichtbaar blijven voor de klant en het kunnen continueren
van een aansluiting tussen vraag en aanbod.

Zichtbaarheid | acties, activiteiten, ontwikkeling en inzet
Wat hebben we gedaan om in beeld te blijven, en wat voor conclusie trekken we
daaruit voor 2021:

•

•

Doorgaan met de investering op zichtbaarheid online – is nieuw terrein,
daar valt dus enkel te winnen (insta, fb en uiteraard ook gewoon de
maandelijkse nieuwsbrief) -> lichte groei van website bezoekers is
zichtbaar, monitoren we per kwartaal. Investering op tijd en software.

•

Uitbouwen van eigen (online) producten – bestendigen van het OTO/ TiS
product (klassenvoorstelling, lesmateriaal, producties op maat
(eindmusical, theaterdagen) – vanuit het principe: ‘op elke vraag een
antwoord’ / maatwerk)

•

In blijven zetten op extra inkomsten via ‘derden’ voor het schrijven van
lesmateriaal in combinatie met het afgeven van het keurmerk en
fondsenwerving. Hiermee is de omzet niet enkel afhankelijk van de sales
door het impresariaat maar realiseren we ook andere inkomsten.

•

Think & Act local – met de ‘eigen locatie’ Fort van Hoofddorp zijn nieuwe
kansen binnen handbereik – verwachting vanaf voorjaar 2021: Stichting
OTO verzorgt de educatieve projecten en wiek-partner 2BM de businessactiviteiten

Nieuwe gezelschappen aannemen – artiesten van ‘nu’ hebben focus in het nu
– flexibel, veilig, passend bij de wensen van de markt, ook om te voorkomen
dat we teveel leunen op 1 artiest die het nu ‘goed’ doet.

2021 doelstellingen
SCHEMATISCH WEERGEGEVEN
DOELSTELLING

BEHAALD
maandelijkse nieuwsbrief,
aansluiting bij social media
post (2 wekelijks) en 5 specials
(extra nieuwsbrieven) en 5
extra opdrachten voor online
marketing

• inzetten op online marketing
(nieuwsbrieven, socialmedia
campagne om zichtbaar te
blijven en nieuwe doelgroepen
aan te boren), algemene en
specifieke campagnes
• Inkomsten genereren door
meer eigen producties: zoals
lesmateriaal voor (nieuwe)
artiesten ontwikkelen

4 lesopdrachten voor 'derden'
en 1 eigen nieuwe
productie+lesmateriaal
(Daydreamer)

• Online
voorstellingsmogelijkheden
breder in de markt zetten en als
aanbod behouden, ook als live
spelen weer kan

3 producten als online aanbod
actief meegenomen in het
aanbod: Zandtekenaar, The Big
Mo en Oorlogsgeheimen

2 nieuwe artiesten
toegevoegd, afscheid
genomen van 1 artiest

• Uitbreiden met nieuwe
artiesten volgens de ‘vuistregel’
beweeg mee met de actualiteit:
dat vraagt om flexibiliteit ,
aanpassingsvermogen en
improvisatie talent
PMC/ DOP
aantal boekingen tis
(1) omzet tis (derden)
(2) eigen producties
omzet eigen producties
&
opdrachten maatwerk
omzet maatwerk
(3) opdrachten fort vHfd*
omzet fort vHfd

*ui tvoeri ng i opdra cht
*rui mtegebrui k verhuur
*tea mbui l di ng

197
187000
20
36000
nieuw

nieuw

aantal boekingen tis
(1) omzet tis (derden)
(2) eigen producties
omzet eigen producties
&
opdrachten maatwerk
omzet maatwerk
(3) opdrachten fort vHfd*
omzet fort vHfd

169
268366
11
20180
9
3850

8150

Inzoomen op behaalde boekingen – schematisch in beeld
In het schema hieronder maken we inzichtelijk hoe de realisatie is ten opzichte
van de doelstelling 2020. Zoals aangegeven kiezen we er voor een prognose te
maken die ons de ruimte geeft tussentijds bij te stellen. Een voorzichtige groei ten
opzichte van 2020, beter: herstel, stellen we ons voor 2021 ten doel. Eind 2020 is
er nog veel onzekerheid in de markt, er worden nauwelijks tot geen boekingen
gedaan of opties geplaatst voor 2021. Echter, met 2x een lockdown in 2020 en
het vooruitzicht dat in 2021 per school jaar 21/22 theater op school weer veilig
mogelijk moet zijn, is de doelstelling voorzichtig wat positiever geformuleerd.

resultaat 2021

tis PO
tis VO
in theaters
OTO | fort
VERPLAATSINGEN
OPTIES
totaal
omzet ex opt/verpl
omzet opt/ verpl
PROGNOSE
GEREALISEERD

28-9-2021 behaald 2021
2020
2020
2021
tis-artiesten en eigen producties
doelstelling
gerealiseerd
doelstelling
tussenstand
120
32
40
30
34
275
74
100
116
135
45
12
10
0
0
10
7
7
38

37

15

14

440

156

197

168

190

€570.000

€153.000

€187.000

274000
40000
314000
288180

! Eigen producties & kennismateriaal
EIGEN PRODUCTIES & KENNISMATERIAAL
Oorlogsgeheimen tournee 75 jaar vrijheid in 2020, deels gespeeld in 2021
Het jubileum jaar (75 jaar vrijheid herdenken en vieren) zou medio mei 2020 worden
afgesloten, met nog eens 75 voorstellingen. Door het sluiten van de theaters en de
scholen hebben we de speelperiode verlengd tot en met juni en het najaar van 2020
en doorgeboekt in 2021.
In het najaar van 2020 hebben we ervoor gekozen in het lesmateriaal de videolink van
de gehele voorstellingsregistratie te delen met alle 8ste groepers die dit schooljaar
(20/21) de voorstelling zouden zien. De meeste boekingen kunnen verplaatst worden
naar 2022. Maar de groep 8 leerlingen zijn dan van school. Op deze manier hebben
we tóch de leerlingen bereikt. Bovendien is het lesmateriaal gedigitaliseerd en
beschikbaar in het CJP-cultuurkaartdossier. Een 15 tal boekingen is verplaatst naar
2022, maar door een noodzakelijke castwissel is er in de onzekere tijd voor gekozen
om de tournee in 2021 af te ronden en niet verder door te spelen. Voor de scholen/
theaters bij wie we moesten annuleren is de voorstellingsregistratie en het
lesmateriaal beschikbaar gesteld en deze blijven in combinatie met gastlessen in het
repertoire beschikbaar.
Wij ontwikkelen voor wie wil (kennis)materiaal in elke mogelijke vorm: denk aan een
lesbrief of werkblad, podcasts, (kennis)spellen en maatwerk theater & muziek.
In 2021 ontwikkelden we het educatiemateriaal voor het Fort van Hoofddorp
(waaronder een podcast en fortkwartet in samenwerking met HenriekFabriek). We
hebben het werkblad van De Zandtekenaar uitgebreid met extra filmopnames en
opdrachten en het concept ‘podium in de klas’ uitgewerkt: een klassenvoorstelling in
coproductie met Steef Hupkes, waarbij we ook weer eigen lesmateriaal hebben
ontwikkeld.
Met de eigenproducties en opdrachten maatwerk (kennismateriaal ontwikkelen en/of
sales/marketing en promotie/werving) is in 2021 24.000 omzet gehaald.

! Fort van Hoofddorp kijk op het fort (teambuilding,
rondleiding, educatie – verkoop via tis)
Theater in School verzorgt de educatieve boekingen voor het Fort van Hoofddorp. Dit
levert extra aanbod op, maatwerk voor het fort en een nieuwe klantengroep, de
scholen in de Haarlemmermeer. Waar een aantal voorstellingen van Theater in
School voorheen opgenomen werd in het Kunst en Cultuur op School (KCOS) menu,
hebben we nu ook (eigen) aanbod specifiek ontwikkeld voor het fort. De
verkoopresultaten tellen mee in de sales resultaten van Theater in School.
Daarnaast verzorgen we productionele en publicitaire werkzaamheden (zoals met
OpenMonumentendag, openingfortenseizoen en kerstprogrammering) en schrijft
Stichting OTO het lesmateriaal voor het fort. Dit zijn extra (en betaalde) opdrachten
conform offerte, die door Stichting Fort van Hoofddorp aan OTO worden uitbesteed.

In 2020 ontwikkelde OTO in opdracht voor Stichting Fort van Hoofddorp het
#fortkwartet, onderdeel van het educatieve belevingsconcept Kijk op het Fort. Met
daarin onder meer 4 concepten welke zijn opgenomen in het KCOS menu.

Het aanbod is bedoeld dat de leerlingen naast het (spelenderwijs) beleven en ervaren
van de locatie (erfgoed: landschap en gebouw) ook de eigen kijk op het erfgoed en de
omgeving verbreden en verdiepen, leren duiden en beschrijven. Dat doen we
middels een culturele activiteit, dit kan zowel actief als receptief zijn.
Het begeleidend lesmateriaal is in 2021 door Stichting OTO ontwikkeld en geschreven
en uiteraard van het keurmerk lesmateriaal Theater in School voorzien.
Met deze opdrachten werd een omzet van 8.000 behaald.

Algemeen, personele & bestuurszaken | aansluiting met de
jaarrekening
Conform de Governance Code Cultuur is in 2021 vergaderd volgens een vooraf
opgesteld vergaderrooster en zijn die bijeenkomsten in verslagvorm terug te lezen,
deze presentaties zijn bij de stichting op te vragen. Per zomer 2021 is secretaris
Marieke van den Berg afgetreden. De functie zal in 2022 worden ingevuld.
Directie en bestuur bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.
De aangepaste afspraken omtrent huur onderneming zijn voortgezet in 2021 en de
vaste huurlasten zijn omlaag gebracht door de huur pand stop te zetten.
Er zijn geen freelancers op sales en productie (0,8fte) meer ingezet zijn per april 2020.
Deze trend is doorgezet in 2021. Enkel op publiciteit/ zichtbaarheid is geïnvesteerd,
om het doel ‘zichtbaar blijven’ kracht bij te zetten. De vaste personele lasten zijn in
2021 grotendeels gedekt uit de omzet en deels uit de noodmaatregel overbrugging
werkgelegenheid (NOW).
De eigen productie Oorlogsgeheimen laat een positief resultaat zien. En met
€270.000 omzet producties derden, is weer een lichte groei zichtbaar.

Personele inzet
Voor 2022 houden we de koers gelijk: de begroting laat nog geen ruimte voor extra
personeel, mogelijk huren we wel tijdelijke inzet in als de boekingen weer gaan
toenemen – wat we verwachten per 2022. Van januari – juni zal een stagiaire de
werkzaamheden ondersteunen, met name op het gebied van (online) marketing.
De inhuur van extra inzet op zichtbaarheid is derhalve per 2022 iets teruggebracht.
De begroting met de prognose 2022 op basis van de resultaten 2021 kan worden
opgevraagd bij de stichting.

Namens de penningmeester – Dhr. Jan Bloem
Aansluiting financieel jaarrapport, Jaarrekening door Cramer Accountants
Zoals al in het begin van dit verslag door onze directeur al is aangegeven was de
koers van 2020 om vooral zichtbaar te blijven en dit in 2021 voort te zetten. Een jaar
waarin we voortdurend te maken hebben gehad met beperkende- en wisselende
maatregelen rondom COVID-19. Maar waarin binnen het jaarplan ook ruimte was om
andere acitiviteiten te ontwikkelen en weer voorzichtig groeien - ondanks (of wellicht
dankzij) de pas op de plaats die voor onze sector gold. Dit beleid heeft geresulteerd in
een omzetgroei van 37 % ten op zichte van 2020 en door goede kostenbeheersing
hebben we 2021 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Dit heeft geleid tot een
aanzienlijke vermindering van het negatieve vermogen en een positief werkkapitaal.
Al met al gegronde redenen om de toekomst positief tegemoet te treden en de
directeur te complimenteren voor haar gevoerde beleid.

“Stichting OTO beweegt mee”
Daarmee sloten we het jaarverslag 2020 af. En nu, terugkijkend op
2021 is gebleken dat die beweging ook fundament mee brengt,
vertrouwen waarmee je verder kunt. Alan Watts al zei: verleden en
toekomst zijn illusies die alleen in het heden bestaan… Ik denk dat we
weer kunnen groeien met de blik vooruit en mogen leunen op wat
was.
De ambities voor 2023 – 2024/2025 gaan weer als vanouds in een
Driejarig Operationeel Plan geformuleerd worden. 2022 zal met name
in het schooljaar 21/22 nog wel wat terughoudendheid kennen, maar
voor 2023 en verder gaan we weer koersen op groei van omzet en
bereik van leerlingen. Met eigen programma’s, lokale producties voor
het Fort van Hoofddorp, kennismateriaal en prachtige voorstellingen
van onze artiesten bij Theater in School.
5 jaar Stichting OTO, 15 jaar Theater in School, op naar een sweet 16!

Femme Hammer
Maart 2022

