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INLEIDING 
 
To state the obvious: 2021 was een vreemd jaar. Het was een jaar waarin de culturele sector in grote 
onzekerheid verkeerde, maar waarin Stichting Club Gewalt voor het eerst financiële zekerheid kreeg. 
Zowel in de gemeente Rotterdam als bij het Fonds Podiumkunsten werden we onderdeel van de 
meerjarige subsidie-regeling, waardoor we als stichting de stap konden maken van projectorganisatie 
naar een organisatie met meer continuïteit. Een stap waar we erg aan toe waren en die met name nodig 
was om ons collectief op een duurzame manier verder te kunnen ontwikkelen.  
 
Deze verandering in organisatiestructuur heeft het afgelopen jaar dan ook veel aandacht gekregen.  
Het bestuur gaf de opdracht om de organisatie te professionaliseren en processen te formaliseren. Dit is 
uitgewerkt in het Club Gewalt Werkt-document waarin staat beschreven hoe de portefeuille-structuur met 
verschillende accounthouders werkt. Ook staat hierin hoe de verschillende portefeuilles terug rapporteren 
aan het collectief en aan het bestuur en hoe beslissingen worden gemaakt.  
 
Daarnaast was het een jaar van vele firsts: Club Gewalt maakte voor het eerst een musical en speelde 
voor het eerst diezelfde musical als locatievoorstelling op een buitenpodium. Voor het eerst werd er een 
EP uitgebracht van de band Herr Hamsterfleisch en voor het eerst werd een samenwerking aangegaan 
met een internationale partner voor een residentie: de Komische Oper Berlin. Daarnaast was Club Gewalt 
voor het eerst te zien op de nationale televisie bij het VPRO programma On Stage met een koorstuk van 
maar liefst acht minuten. En last but not least werd in 2021 het Club Gewalt amateurkoor gelanceerd. 
Een koor van veertig amateur-zangers dat onder leiding van clublid Loulou Hameleers Club Gewalt-
liederen zingt op de maandagavond.  
 
 

ACTIVITEITEN 
 
De wereldwijde pandemie heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op ons activiteitenplan. Kort gezegd 
hebben we veel minder kunnen spelen dan we bij het indienen van onze plannen hadden voorzien. Dit 
heeft met name flinke consequenties gehad voor de grote voorstelling die op de planning stond: 
Antropoceen, de musical. Door de pandemie is de première-datum meerdere malen verschoven en kon 
de speelreeks op Oerol Terschelling helemaal niet door gaan. Van de geplande 47 uitvoeringen hebben 
er 25 doorgang kunnen vinden op 14 speeldagen. 
 
 
Antropoceen, de musical  
Na twee jaar werken aan een nieuwe creatie, ging in augustus eindelijk Antropoceen, de musical in 
premiere. Dystopisch eco-tainment over hoe de mens de aarde vernietigt. In een wervelende opening-
song waar Walt Disney een puntje aan kan zuigen, bezingt De Mens het prachtige Nederlandse 
natuurlandschap; de bloembollenvelden, de polders, de afsluitdijk. Maar dan breekt er ineens een dijk 
door die het prachtige lied ruw verstoort. Het is Oceaan, die de alarmbellenkomt luiden: grondstoffen 
raken uitgeput, klimaten kantelen, volgens de laatste berekeningen zijn binnen acht tot elf jaar de 
zogenaamde tipping points bereikt en David Attenborough heeft al een film gemaakt die afscheid neemt 
van onze geliefde Gaia. Met behulp van zijn nieuwe vrienden de Kwallen, zet De Mens zijn schouders 
eronder en begint te smijten met innovatieve eco-engineering. Maar is het genoeg om een apocalyps te 
voorkomen? 
 



Het werd de eerste musical van Club Gewalt met een volledig door het collectief gemaakte compositie, 
eigen arrangementen en een libretto. Begin 2019 vonden de eerste artistieke gesprekken plaats en de 
daadwerkelijke creatie had een zwaartepunt eind 2020 en begin 2021. Club Gewalt had al lange tijd de 
ambitie om een musical te maken. De performers zijn allemaal aan Codarts Conservatorium geschoold 
als musical-zangers en al lange tijd was er de wens om het genre in te duiken en door de Club Gewalt-
mangel te halen.   
 
O festival 
Antropoceen, de musical speelde op de Hofbogen in het centrum van Rotterdam, met de stad als 
achtergrond. De klimaat-musical haalde behoorlijk wat pers. Er kwam een grote vooraankondiging in 
NRC, er waren recensies in de Volkskrant en op Theaterkrant.nl (keuze van de criticus) en we waren 
onderdeel van een dossier over klimaat-kunst in NRC. Het was prettig dat de ambitie om (mee te denken 
over hoe) het musical-genre te vernieuwen, gezien en begrepen werd. Ook Scenes besteedde ruim 
aandacht aan de show.  
 
In Rotterdam werd groot uitgepakt met een flinke outdoor campagne ter promotie van de speelbeurten op 
O. festival. Doorheen de gehele stad waren gedurende enkele weken grote peperbussen te zien, waarop 
de personages van Antropoceen, de musical werden voorgesteld: een Vulkaan, een Oceaan, twee 
Kwallen, Gaia en De Mens. Daarnaast werd de musical aangekondigd op de digitale schermen in de 
stad. De voorstelling werd het paradepaardje van het O festival, dat vanwege de pandemie dit jaar in 
augustus plaatsvond. Al met al wist de voorstelling 1100 bezoekers te bereiken die een kaartje kochten 
voor de voorstelling.  
 
Oorspronkelijk zou de voorstelling ook spelen tijdens Oerol Festival op Terschelling, maar door de 
pandemie vond het festival dit jaar niet plaats. Dit heeft flink wat speelbeurten gekost en hierdoor werden 
de ambities om het nationale bereik te vergroten niet gehaald.   
 

Reacties via Social Media 
“heerlijk, toch nog een stukje theater in de buitenlucht dit jaar… En zo goed gezongen!” 

 
“People in Rotterdam (and the rest of the world) grab those last tickets tonight for Antropoceen 

the musical - @clubgewalt @hofbogen @luchtpark. You don’t want to miss out on this one”  
 

“We hebben de heeeeeele voorstelling gehuild van het lachen.  
1000 de moeite waard om te gaan kijken. Thanx Club Gewalt”  

 
“Dit was echt heel vet! En met een duidelijke boodschap” 

 
“Wat een geniaal stuk!”  

 
“Ga hier naar toe. Supernovagalactische en belangrijke voorstelling”  

 
Rotterdams Weerwoord Live 
In mei 2021 gaf Club Gewalt een preview van de voorstelling tijdens het Rotterdams Weerwoord LIVE! in 
Blue City in Rotterdam. Rotterdams Weerwoord Live is een online tv-spektakel voor iedereen die zich 
bezighoudt met het veranderende klimaat. Met deze lokale partners werkt Club Gewalt graag samen om 
Rotterdammers bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering op hun stad. Voor Club 
Gewalt was het een mogelijkheid om zich te presenteren aan een doelgroep die zich bezig houdt met 
duurzaamheid en daarom mogelijk geïnteresseerd is in het werk van Club Gewalt.  



Herr Hamsterfleisch 
 
EP Nur Lappen Fleisch 
Oorspronkelijk zou de performance band Herr Hamsterfleisch, een alter ego van Club Gewalt, in oktober 
2020 een nieuw theatraal concert presenteren, maar door de pandemie kon dit helaas niet doorgaan.  
In plaats daarvan besloot de Club om een EP uit te brengen met daarop vier nummers van de band.  
De muziek kwam uit op alle streaming platforms en was te verkrijgen als gerecyclede niet-afspeelbare 
LP. Muziek uitbrengen is voor Club Gewalt een steeds vaster onderdeel van de werking en de 
publieksstrategie aan het worden.  
 
Theaterfestival Boulevard in Den Bosch 
Het theatrale concert Die Hexe, van performance band Herr Hamsterfleisch kreeg na een eerdere 
pandemie-annulering toch nog de mogelijkheid om gespeeld te worden in augustus. In Die Hexe brengt 
Club Gewalt een ode aan de onaangepaste vrouw, de luide vrouw, de oude vrouwe en de trans-vrouw. In 
een sektarisch ritueel werd de heks aangeroepen en de vrouw gevierd.  
 
De Club Gewalt performance bands zijn theatrale bands waarmee veelal kleinere en ad hoc 
performances gedaan worden in verschillende bezettingen. Voor het optreden op Boulevard werd een all 
female versie gemaakt, waarbij Gerty Van de Perre drummer Amir Vahidi en gitarist Robbert Klein verving 
door gebruik te maken van samples en een backing track. 
 
Op Theaterfestival Boulevard konden we het concert een kleine week lang, dagelijks drie keer spelen 
binnen de toen geldende corona-maatregelen van 1,5 meter afstand. De voorstelling werd goed bezocht 
en was vaak uitverkocht. Het Boulevard-publiek in Den Bosch leerde Club Gewalt eerder al kennen toen 
Yuri - a workout opera en Herr Hamsterfleisch op het festival speelden en ook dit jaar wist het publiek de 
voorstelling goed te vinden.  
 
Naast het publiek, wist ook de pers het theatrale concert te vinden. Het Brabants Dagblad schreef over 
de voorstelling, Theaterkrant kwam kijken en ook het Cultureel Persbureau kwam langs. Met het laatste 
medium ging de band nog in gesprek in een podcast om te reflecteren op de reacties op het werk, waarbij  
met name opviel dat vooral witte mannelijke recensenten de behoefte hadden om meer direct 
aangesproken te worden. 

Reactie op Theaterkrant.nl 
“Oprechte woede. En terecht. Een razende voorstelling vol verzet.  

Een 21st Century in memoriam. Briljant.”  
(Geertje Jansen) 

Testfest tijdens Groot Rotterdams Atelier Weekend 
Testfest is een jaarlijks terugkerend evenement van onze kunstenaarsbiotoop Time Window. Tijdens dit 
festival presenteren TimeWindow-kunstenaars nieuw werk en materiaal om dit te testen op een 
nieuwsgierig publiek. Dit keer was Testfest onderdeel van het Groot Rotterdams Atelier Weekend, een 
weekend waarop Rotterdamse Ateliers de deuren openen voor publiek. Via het Groot Rotterdams Atelier 
Weekend werden kaartjes van de stad met de verschillende deelnemende ateliers verspreid, waardoor 
het publiek ook de Club Gewalt kelder wist te vinden. De performance band Herr Hamsterfleisch trad op 
met het theatrale concert Die Hexe. 
 
 



Club Gewalt Koor 
Na wat opstartproblemen vanwege de pandemie, ging in 2021 dan eindelijk het Club Gewalt Koor van 
start. Een amateurkoor dat zich volledig ging storten op het zingen van muzikaal materiaal van Club 
Gewalt. Voor deze eerste reeks meldden ruim veertig zangers zich aan en stonden er daarna zelfs nog 
mensen op de wachtlijst. Het koor zong onder meer Es ist Zeit, een nummer van Herr Hamsterfleisch en 
een deel uit de work-out opera Yuri over Yuri van Gelder uit 2016. Voor de repetities kregen alle 
koorleden een repetitie tape opgestuurd die ze konden instuderen. Clublid Loulou Hameleers is de 
dirigent van het koor en heeft op onvolprezen enthousiasmerende wijze met deze zangers de liederen 
ingestudeerd. 
 
 
Vooronderzoek Mini Miss Miraculous op Dutch Design Week 
Mini Miss Miraculous is een nieuw alter-ego van Club Gewalt. Deze electro-pop-band maakt songs over 
de krimp-gedachte en degrowth en verkondigt de boodschap dat we allemaal kleiner moeten worden. In 
oktober is er een eerste onderzoeksperiode geweest waarin gezocht werd naar een nieuw muzikaal 
idioom. De laatste week van deze onderzoeksperiode vond plaats op de Dutch Design Week in 
Eindhoven, waar we onderdeel waren van het paviljoen van Arne Hendriks. Het was er koud, we zijn 
vrienden geworden met Joost van Bellen en hebben nieuwe connecties opgedaan buiten de 
theaterwereld.  
 
 
Fast Forward: Residentie Komische Oper Berlin   
In november werkte Club Gewalt een maand lang in Berlijn. Door een samenwerking met de Komische 
Oper Berlin en een internationaliserings-subsidie van het FPK ontstond de mogelijkheid om een maand 
lang onze collectieve werking te onderzoeken. Op het programma stonden workshops van Duitse 
collectieven She She Pop en Gob Squad, een Ableton-cursus, een lezing over schaamte, verschillende 
voorstellings- bezoeken en gesprekken over onze interne werking als collectief. Schrijver Persis 
Bekkering reisde mee om een artikel te schrijven voor Theaterkrant Magazine over de residentie.  
 
 
Operator Radio 
Operator Radio en Club Gewalt startten een aantal jaar geleden met de radio-reeks Radio Club Gewalt 
FM. Aansluitend bij projecten maakt Club Gewalt een uur lang radio in de container van Operator Radio. 
De ambitie is om voorstellingen om te werken tot  nieuwe audio-werken voor de radio. Zo was voor de 
aflevering in september Life, oh Life audio exercise het uitgangspunt. Mede door de pandemie hebben is 
er in 2021 slechts een aflevering gemaakt en is nog niet de juiste vorm gevonden voor de radio-show. In 
2022 willen we hier een nieuwe stap in zetten.   
 
 
Online- en nevenactiviteiten 
 

● VPRO On Stage 
Op 14 februari speelde Club Gewalt op uitnodiging van Romana Vrede in het VPRO programma 
On Stage. Romana Vrede cureerde een programma van een uur en nodigde naast Munganyende 
Hélène Christelle, LIONSTORM, ISH Dance Collective en Vanja Rukavina, ook Club Gewalt uit 
om een optreden te verzorgen. De club zong een koorstuk van Henry Vega dat ooit onderdeel 
was van de voorstelling Club Club Gewalt 5.0 Punk. Een debuut op nationale televisie dat online 
een hoop mooie reacties opleverde.  



Peter Bremers schreef in de comments “Verpletterend mooi!”  
en Sylvia: “Schitterende uitvoering! Heel ontroerend!” 

● LIJF010 
In juni was Club Gewalt onderdeel van LIJF010 van Maas Theater en Dans. Een pop-up 
tentoonstelling in Delfshaven welke van 5 t/m 30 juni te bezoeken was. Het collectief maakte voor 
twee werken een lied.  

 
 
PUBLIEK 
 

● Onze ambities met betrekking tot publiek hebben we voor 2021 enorm moeten bijstellen. Door de 
maatregelen die de pandemie met zich meebracht zijn de bezoekcijfers teleurstellend. Waar we 
eind 2024 naar een steady 10.000 bezoekers per jaar wilde toegroeien, bereikten we in 2021 
slechts 3715 bezoekers. Niet leuk in je eerste jaar als nieuwkomer in het Kunstenplan. 

● Van grote invloed op de tegenvallende cijfers was dat de voorstellingen op Oerol niet plaats kon 
vinden en dat Herr Hamsterfleisch nauwelijks op (zomer-)festivals heeft kunnen spelen. Voor de 
pandemie bereikten we daarmee veel en nieuw publiek. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de 
geografische spreiding van de gerealiseerde speelbeurten in 2021 beperkt is. 

● Ondanks de tegenvallende bezoekcijfers hebben we een flinke slag weten te slaan in het 
structureren van onze marketing en communicatie. Om dit te coördineren en aan te jagen werd in 
februari Pauline Ouwerkerk aangetrokken als communicatie- en pr manager. 

● Hierdoor is er veel meer regelmaat in het ritme van onze uitingen op sociale media en wordt onze 
nieuwsbrief nu maandelijks verstuurd. We krijgen veel respons op onze mailings en zien via 
Mailchimp dat deze goed gelezen worden en er veel wordt geklikt op de links in de mailing. Eind 
2021 hadden we 654 inschrijvingen voor onze mailinglist en een gemiddelde openingsrate van 
43%. 

● Ook onze following op sociale media is gegroeid. Facebook van 2890 naar 3059. Instagram van 
2.347 naar 2.661. Daarbij merken we dat we vooral dat er tijdens speelbeurten nieuwe volgers 
bijkomen.  

● In 2021 maakte we ook ons debuut op nationale televisie bij On Stage. Het losse fragment van 
ons optreden werd 2241 keer bekeken. Het aantal luisteraars van de aflevering die we bij 
Operator maakte is helaas niet bekend. 

● Met onze campagne voor Antropoceen, de musical in Rotterdam hebben we een stevige 
presentatie in Rotterdam weg weten te zetten. Dit draagt bij aan onze ambitie om ons te 
profileren als dé muziektheatermakers van Rotterdam.  

● In 2021 is het contact met de pers flink aangehaald en dat heeft direct resultaat gehad. 
Verschillende (landelijke) media, radio en websites schreven over de activiteiten van Club 
Gewalt. Zo werd de aankondiging dat Club Gewalt een musical ging maken om de klimaatcrisis 
tegen te gaan gedeeld door vrijwel alle musicalsites en maakte Suzanne haar entree bij het radio 
5 theaterprogramma Volgspot om de musical aan te kondigen. 

● Met NRC hebben we een goede band opgebouwd. Zij maakten een reportage van het 
repetitieproces van de voorstelling. Dit resulteerde uiteindelijk in een spread die voorafgaand aan 
de speelbeurten op de Hofbogen verscheen in de krant. Later dat jaar was Antropoceen, de 
musical in diezelfde krant onderdeel van een uitgebreid dossier over kunst die de klimaatcrisis tot 
onderwerp maakt. 

● Ook was er goed contact met de redactie van het AVRO tv-programma Opium op Oerol toen de 
voorstelling nog op Oerol zou spelen. Helaas zijn deze speelbeurten niet doorgegaan. De 
redactie is echter wel komen kijken naar de voorstelling, en was erg enthousiast.  



● Volkskrant en Theaterkrant recenseerden Antropoceen, de musical tijdens O. festival en 
theatermagazines Scenes publiceerde naar aanleiding van het uitkomen van de musical een 
groot stuk in het decembernummer.   

● Tijdens de optredens van Herr Hamsterfleisch op theaterfestival Boulevard, kwamen ook 
Theaterkrant.nl en Cultureelpersbureau.nl recenseren. Naar aanleiding van de recensie nodigde 
de website Club Gewalt uit om in de podcast te spreken over de recensie. 

● Voor Theaterkrant Magazine maakt schrijver Persis Bekkering een reportage van de residentie bij 
de Komische Oper in Berlin. Deze verschijnt begin 2022. 

 
 
IMPACT 
 
 
Algemene naamsbekendheid vergroot  
In 2021 vergrootte Club Gewalt de naamsbekendheid bij een algemeen publiek. Dit gebeurde met name 
door in landelijke media te verschijnen (tv optreden On Stage en verschillende publicaties in landelijke 
kranten). Daarnaast was er in Rotterdam een grote buitencampagne zichtbaar waardoor de club in de 
stad haar algemene naamsbekendheid vergroot heeft. Van verschillende kanten kregen we te horen dat 
onze voorstelling ‘gonsde in de stad’. Club Gewalt is in een nieuwe fase terecht gekomen. Dit merken we 
aan de toegenomen aandacht van de pers, vanuit de ‘traditionele’ theaterpers, maar sinds Antropoceen, 
de musical ook uit de hoek van de musical-pers. 
 
Vernieuwing binnen de sector 
De ambities die Club Gewalt heeft met het vernieuwen van muziektheater worden steeds beter gezien en 
gelezen. Dit was te merken aan de aandacht vanuit de pers en de manier waarop door de verschillende 
journalisten de voorstelling gelezen werd.  

Reactie op Theaterkrant.nl 
“Het is voor het eerst dat ik échte vernieuwing in het musicaltheater zie in Nederland.”  

(Sanne Thierens)  
 
Vanuit de sector, en dan met name vanuit beginnende makers, steeds meer interesse in de organisatie 
van het collectief. De zelfstandige manier waarop de club produceert en daarbij eigenlijk elk onderdeel 
zelf in hand houdt, wordt als innovatief en inspirerend gezien. Clubleden Rick, Sanna en Anne hebben 
onder meer bij de Metselarij (over het IJ festival), NAPK Start en op scholen presentaties gehouden over 
de organisatievorm van het collectief en hoe die zo is ontstaan.  
 
Ook voor de individuele leden is te merken dat het collectief in een nieuwe fase is terecht gekomen.  
Zij worden buiten Club Gewalt steeds vaker gevraagd voor opdrachten.  
 
Activisme 
Het werk van Club Gewalt krijgt een steeds sterkere activistische boodschap en is behoorlijk 
maatschappelijk geëngageerd. Zo is Antropoceen, de musical een aanklacht tegen de verwoestende 
werking van de mens op de wereld en is Herr Hamsterfleisch een zeer uitgesproken feministische band. 
De Club probeert daarom ook steeds vaker samenwerkingen aan te gaan met partners die een 
soortgelijke boodschap verkondigen, zoals het Rotterdamse Weerwoord en het Dutch Design Week 
paviljoen waar we een van de projecten waren over het reduceren van de ecologische footprint.  
 
 



Reacties op Instagram 
“Lieve @Groenlinks en @partijvddieren, een tip: boek Antropoceen de musical van @clubgewalt, 

nodig de andere partijen uit en laat ze spelen in de Tweede Kamer.  
Eens zien of @minpres dan nog lacht.”  

(Idealistendepodcast)  
 

“For anyone interested in the world leading to the recent IPCC report, Antropoceen is a really cool 
and telling production. Congratulations to the Club Gewalt team! You turned Antropoceen into a 

worthy successor of the last year’s masterpiece at Venice Biennale.”  
(Peter van der Bel) 

 
Club Gewalt Koor 
Met het amateurkoor biedt het collectief een mix van vrijetijdsbesteding en educatie voor eenieder die zin 
heeft om te zingen. Zo maakt Club Gewalt ook via deze weg lokale impact in Rotterdam.  
 
 
ORGANISATIE  
 
De organisatie bestaat uit de acht leden van het collectief: zes makers en performers, een dramaturg en 
een zakelijk leider. Zij nemen besluiten door tot overeenstemming te komen. Alle basiswerkzaamheden 
zijn verdeeld over de acht leden. Er zijn portefeuilles opgesteld en zo werkt ieder lid binnen een 
portefeuille, in zijn/haar eigen kracht/expertise, voorstellen uit welke worden voorgelegd in het 
tweewekelijkse algemeen overleg. Dit kan een concept voor een voorstelling zijn, een campagneplan, 
begroting, etc. Bij dit tweewekelijkse overleg sluit ook de communicatie- en pr manager aan die aanjager 
is van de portefieulle Communicatie.  
De administratie is ondergebracht bij Force Finance en wordt gecoördineerd door de zakelijk leider. JCP 
Accountant+ is betrokken voor de jaarlijkse controles vanaf 2021. 
 
In 2021 heeft Club Gewalt tijd geïnvesteerd in het uitwerken van de organisatiestructuur en het in kaart 
brengen van de manier waarop beslissingen genomen worden binnen het collectief. De richtlijnen zijn  
ontwikkeld, waarbij gewerkt wordt met accounthouders en portefeuilles, zijn nu een eerste jaar in de 
praktijk gebracht. Daarnaast heeft er een Club Gewalt Academy dag plaats gevonden die in het teken 
stond van geld, de waarde die we daaraan hechten en de de manier waarop we geld verdelen. Ook 
tijdens de workshops van met name She She Pop tijdens de residentie in Berlijn zijn er ervaringen 
uitgewisseld over organisatiestructuur en de honorering van werk.  
 
Per project wordt het collectief aangevuld met projectmedewerkers op freelance basis. Dit betreft 
kunstenaars, ontwerpers, producenten, technici, marketeers, etc. Projectteams worden aangestuurd door 
de zakelijk leider of door een externe producent, in overleg met de zakelijk leider. In 2021 zijn we een 
vaste samenwerking aangegaan met een marketing en communicatie-specialist. Toen zij in het najaar 
vanwege persoonlijke omstandigheden een tijd niet voor ons kon werken, hebben we op korte termijn een 
tijdelijke vervanger kunnen vinden die de werkzaamheden kon overnemen. Ook de samenwerking met de 
vaste producent is geïntensiveerd en de productie-stagiair is doorgegroeid naar een functie als 
tourmanager.  
 
 
 



FINANCIEN 
 
Exploitatie resultaat 

● De stichting heeft 2021 met een positief resultaat van circa 16.600 euro afgesloten, dit is hoger 
dan de 7.500 euro die is begroot in de ingediende normbegroting bij Fonds Podiumkunsten. Naar 
aanleiding van de pandemie is besloten om te streven naar een jaarlijkse toename van 12.500 
euro van de reserves van de stichting. Om zo weerbaarder te zijn in moeilijke tijden en daarmee 
zorg te dragen voor een continuïteit van beschikbare middelen voor de activiteiten van de 
stichting. De ontvangen middelen uit het 2e en 3e steunpakket zijn via het trickle down systeem 
volledig ten goede gekomen aan de zzp'ers die voor de stichting werken. 

 
Inkomsten 

● We genereerde fors minder inkomsten dan beoogd ten opzichte van de ingediende 
normbegroting bij Fonds Podiumkunsten, waar circa 98.000 euro per jaar is opgenomen. Dit komt 
deels doordat het een normbegroting is waarin we beoogde om in 2021 en 2023 voornamelijk 
werk te creëren en in 2022 en 2024 het merendeel van de tijd bezig zijn met ons werk 
presenteren. Daarnaast heeft de pandemie en bijbehorende lockdowns grote weerslag op dit fors 
lagere resultaat aan publieksinkomsten.  

● Vanuit Oerol en O festival heeft de stichting financiële compensatie gekregen voor het wegvallen 
van speeldata in het voorjaar. Dit heeft geholpen bij het uit kunnen betalen van personeel en het 
mogelijk maken van nieuwe speeldata in augustus. 

● De baten uit coproducties vallen ook lager uit dan beoogd ten opzichte van de ingediende 
normbegroting bij Fonds Podiumkunsten. Dit is echter wel volgens plan omdat we in 2022 en 
2024 twee stevige coproducties gepland hebben en in 2021 en 2023 enkel coproductie bijdragen 
ontvangen van O festival.  

● Overige directe inkomsten vallen hoger uit door het extra project LIJF010 van Maas theater en 
dans. 

● De inkomsten uit private fondsenwerving zijn iets lager dan begroot omdat de bijdragen van 
Fonds 21 en Stichting Bevordering van Volkskracht voor 50% op 2022 zijn geboekt omdat in dat 
jaar een tournee van de musical langs de Nederlandse theaters plaatsvindt.  

● De inkomsten Meerjarige subsidie FPK vallen hoger uit door de indexatie en ontvangen 
steunpakketten. 

● De inkomsten Meerjarige subsidie gemeente zijn hoger dan begroot bij de ingediende 
normbegroting FPK. Dit komt omdat de gemeente Rotterdam bij toekenning van de 
aangevraagde 85.000 euro subsidie en structurele toelage voor Fair Practice toe kende. Dit 
maakt dat de stichting vanuit het Cultuurplan 21-24 jaarlijks 116.400 euro ontvangt.  

● Bij Overige bijdragen uit publieke middelen is de gedeeltelijke vrijval van de projectsubsidie Fast 
Forward opgenomen gelijk aan de kosten die we hebben gemaakt voor de residentie bij de 
Komische Oper. 

● Dit maakt dat we in totaal 499.881 euro aan totale baten realiseerde in 2021 en daarmee 
ruimschoots voldoen aan de verdubbeling eis van FPK van de inkomsten uit Meerjarige subsidie 
FPK (minus de ontvangen steunpakketten). 

 



Kosten 
● De beheerslasten personeel vallen lager uit dan opgegeven in de normbegroting FPK omdat dit 

nu enkel het honorarium betreft van zakelijk leider, samen met de honoraria van het collectief 
voor de Club Gewalt Academy. In de normbegroting betrof dit namelijk ook de uren voor artistiek 
leiding welke volgens het handboek FPK bij Activiteitenlasten personeel voorbereiding thuis 
horen. 

● Daarnaast is een flinke toename te zien in de Activiteitenlasten personeel dit komt door de 
ontvangen steunpakketten welke zijn ingezet voor het honoreren van geannuleerde speelbeurten 
en het extra vergoeden van nieuw geplande speeldata. Alsmede door de extra toelage voor Fair 
Practice van de gemeente Rotterdam waardoor we dagprijzen meer in lijn met de cao voor 
Toneel en dans konden afspreken met opdrachtnemers. Als laatste valt deze post hoger uit door 
het omboeken van Beheerlasten personeel naar Activiteitenlasten personeel voorbereiding. 

● De Activiteitenlasten materieel zijn wat lager uitgevallen doordat we minder hebben gespeeld en 
doordat we wat goedkoper hebben geproduceerd. Om zo ondanks tegenvallende 
publieksinkomsten honoraria uit te kunnen betalen.  

 
Coronasteun 

● De stichting ontving 30.500 euro aan steun in 2021. Omdat dit is gebaseerd op jaarcijfers van 
2018 en 2019 waarin de stichting veel lagere omzetten had, staat dit in schril contrast met 
hetgeen dat aan inkomsten wordt misgelopen door de pandemie. Dit maakt het voor de stichting 
erg uitdagend om in deze onzekere tijden goed voor haar opdrachtnemers te zorgen.  

● Met behulp van de twee steunpakketten hebben we de annuleringen van Antropoceen, de 
musical financieel gedeeltelijk kunnen opvangen en de nieuwe speelreeks in augustus opnieuw 
kunnen uitbetalen om te voorkomen dat honoraria moesten meeverhuizen. 

● Daarnaast hebben we extra werk verschaft door in het voorjaar een lp op te nemen met de 
muziek van Antropoceen, de musical en konden we in augustus Die Hexe in première laten gaan 
welke oorspronkelijk gepland stond voor het najaar 2020.  

 
Overig 

● De liquiditeit van de stichting is op orde. Dit komt door een aantal vooruitontvangen subsidies en 
het verstevigen van de financiële reserves van de stichting.  

● Bovenstaande maakt ook dat de solvabiliteit van de stichting is verstevigd eind 2021 ten opzichte 
van 2020. 

● Het beoogde aantal fte van 6,2 is toegenomen naar 6,7. Voornamelijk door het extra werk dat de 
pandemie met zich meebracht.  

 
 



STICHTING  
 
Stichting CLUB GEWALT heeft ten doel het realiseren van groot- en kleinschalige kunstprojecten, 
alsmede het verder ontwikkelen van een eigen muzikale en theatrale esthetiek om een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van de theaterkunst. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

● muziektheatervoorstellingen te maken 
● interdisciplinaire kunstprojecten initiëren; 
● alsmede door het zonodig aantrekken van gelden van derden al dan niet in de vorm van een 

lening. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. Stichting CLUB GEWALT heeft haar zetel te Rotterdam. 
 
Bestuur 
De organisatie hanteert een bestuur-directiemodel.  
In het bestuur hebben vier leden zitting, te weten: 

● Mike van Gaasbeek, voorzitter; 
● Hans Blik, penningmeester; 
● Sabine Maertens, secretaris; 
● Milone Reigman, bestuurslid 

 
Het rooster van aftreden is als volgt:  

  Benoeming   Herbenoeming   

  Datum aantreden Datum aftreden Datum aantreden Datum aftreden 

Mike van Gaasbeek 01-03-2019 01-03-2023     

Hans Blik 01-03-2017 01-03-2021  01-03-2021  01-03-2025 

Sabine Maertens 07-04-2014 07-04-2018 07-04-2018 07-04-2022 

Milone Reigman 01-06-2020 01-06-2024   

 
Governance Code Cultuur 
Het stichtingsbestuur leeft de Governance Code Cultuur na, hieronder een toelichting per principe van de 
code hoe dit zich uit: 
 
Principe 1: de organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 
over te dragen en/of te bewaren. 
 Club Gewalt maakt cultopera’s, concerten met performancebands en interdisciplinaire 
stadsprojecten. De directie legt de activiteitenplannen voor aan zijn bestuur. Het bestuur controleert of de 
activiteiten matchen met de gestelde doelstellingen die zijn opgenomen in de statuten van de stichting.  
 
Principe 2: de organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat 
heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit). 
 De principes van de Governance Code Cultuur zijn leidraad bij het opstellen van het 
bestuursreglement en het levende document Club Gewalt Werkt. Jaarlijks reflecteert de directie en het 



bestuur op de principes o.a. middels deze paragraaf in het bestuursverslag.  
 
Principe 3: bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en 
zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 
 Zowel het bestuur als het collectief zijn waakzaam waar het aankomt op belangenverstrengeling. 
Het staat tenminste eenmaal per jaar op de agenda van de bestuursvergaderingen. Daarbij is het ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid om hierin transparant te zijn. De podiumkunstensector is klein en 
bestaat voor een groot deel uit een netwerk van freelancers, inclusief onze organisatie en de organisaties 
met wie we samenwerken. We werken graag samen en we werken als freelancer op veel verschillende 
plekken. Belangenverstrengeling is hierbij een reële factor om rekening mee te houden. Mede daarom is 
transparantie binnen ons team een belangrijke waarde.  
 
Principe 4: bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. 
 Stichting Club Gewalt heeft een bestuursreglement inclusief functieprofielen en een rooster van 
aftreden opgesteld. Het bestuursreglement omschrijft de werking tussen bestuur en directie. 
 
Principe 5: het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 
resultaten van de organisatie. 
 Middels vier bestuursvergaderingen per jaar controleert het bestuur de werkzaamheden van de 
directie. 
 
Principe 6: het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 
organisatie. 

Stichting Club Gewalt past de Fair Practice Code toe. Bij de te betalen salarissen en/of honoraria 
aan medewerkers laat de stichting leiden door de CAO voor het Toneel en Dans. 
 
Principe 7: de raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 
professionele en onafhankelijke wijze uit. 
 Het bestuur is onafhankelijk en deelt geen zakelijke belangen met de directie. De achtergrond 
van de leden van het bestuur heeft een basis in podiumkunst, ticketing, events en marketing. Het bestuur 
heeft de intentie om minstens vier keer per jaar te vergaderen of wanneer daar behoefte aan is. Van de 
vergaderingen worden notulen bijgehouden. De WNT is op de stichting niet van toepassing. De artistieke 
leden verdienen gedurende een paar maanden per jaar een bescheiden salaris. 
 
Principe 8: de raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.  

Dit is ondergebracht in de functieprofielen voor het bestuur en wordt middels het rooster van 
aftreden in de gaten gehouden. Zo treedt Sabine Maertens in 2022 uit het bestuur en wordt er voor haar 
naar een passende opvolger met het profiel marketing gezocht.  
 



TOEKOMST  
 
De jaarbegroting 2022 is qua omvang gelijk aan die van 2021, waarbij de kosten en baten van de 
residentie in 2021 redelijk gelijk staan aan de kosten en baten van de coproductie met Het Zuidelijk 
Toneel in 2022. Verder weinig risico op tegenvallende kosten, op mogelijke invloed van Corona-
maatregelen na. In 2021 namelijk helaas geen Covid-19 reserve kunnen opbouwen die in 2022 kan 
worden ingezet bij tegenvallende inkomsten. Daarom is er behouden begroot qua inkomsten en in het 
maken van productiekosten voor 2022, en is het zaak om de ontwikkelingen met betrekking tot volgende 
steunpakketten goed te volgen al zullen deze, net als in 2021, ook niet echt opwegen tegen die 
inkomsten die mogelijk mis worden gelopen. 
 
Voor 2022 staan de volgende activiteiten gepland: 

● Tournee Antropoceen, de musical langs Nederlandse vlakkevloertheaters 
● Een concert maken en touren met performanceband Mini Miss Miraculous: tour langs 

zomerfestivals en in het najaar als double bill met Arne Hendriks in vlakkevloertheaters 
● Maken en touren operette Drei, Vier Nur Plezier in coproductie met Het Zuidelijk Toneel/Sarah 

Moeremans 
● Herneming Die Hexe en Life, oh Life 
● Conceptontwikkeling, verkoop en fondsenwerving voor nieuwe opera Groep (werktitel), premiere 

in 2023 
● Trainingstraject m.b.t. diversiteit en inclusie middels Club Gewalt Academy o.l.v. trainer Sarita 

Bajnath 
● Door met internationalisering-doelstellingen gefocust op voorstellingen spelen in België en 

Duitsland 
 
 























Model IV P voor de Speellijst 
 

 

Datum Productie Telling Plaats Aantal bezoekers
Aantal betalende 
bezoekers

26-feb-21 Die Hexe 1 Digitaal 57 57
11-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
12-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
13-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
14-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
15-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
16-mei-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 0 0
11-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
11-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
12-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
12-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
13-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
13-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
14-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
14-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
16-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
16-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
17-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
17-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
18-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
18-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
19-jun-21 Antropoceen, de musical 1 Terschelling-West (FR) 0 0
19-jun-21 Antropoceen, de musical 0 Terschelling-West (FR) 0 0
10-aug-21 Die Hexe 1 's-Hertogenbosch (NB) 33 26
10-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 26 24
10-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 14 14
11-aug-21 Die Hexe 1 's-Hertogenbosch (NB) 26 26
11-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 72 56
11-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 20 20
12-aug-21 Die Hexe 1 's-Hertogenbosch (NB) 56 52
12-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 30 28
12-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 48 48
13-aug-21 Die Hexe 1 's-Hertogenbosch (NB) 36 30
13-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 68 62
13-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 70 68
14-aug-21 Die Hexe 1 's-Hertogenbosch (NB) 74 70
14-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 71 66
14-aug-21 Die Hexe 0 's-Hertogenbosch (NB) 71 64
25-aug-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 194 171
26-aug-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 180 146
27-aug-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 201 155
28-aug-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 184 152
29-aug-21 Antropoceen, de musical 1 Rotterdam (ZH) 143 129
29-aug-21 Antropoceen, de musical 0 Rotterdam (ZH) 138 126
26-sep-21 Die Hexe 1 Rotterdam (ZH) 40 40
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