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Op 17 maart 2016 heeft de receptie plaats gevonden voor de viering 20 jaar Briza. Genodigden van 
de Gemeente Den Haag, sponsoren en relaties waren aanwezig bij de viering. Na een toast werden de 
genodigden uitgenodigd in de theaterzaal plaats te nemen. Hier werden enkele scenes opgevoerd uit de 
Briza historie. 
Na afloop is de CD Box 20 jaar Briza uitgereikt aan Jetta Kleinsma. Zij heeft ook de Mandela quote en het 
kunstwerk (gemaakt door Ferguut den Boer) onthuld dat aan de zijmuur van het Zeeheldentheater hangt.

Door een gerichte campagne van Briza werden in mei 2016 alle Haagse basisscholen bezocht om gedurende 
een persoonlijk gesprek de dubbel CD ’20 jaar Briza’ aan te bieden tezamen met een seizoensfolder met alle 
vijf producties. Mede hierdoor verdubbelde het aantal aanvragen voor het schoolseizoen 2016-2017 (van 
2.295 naar 4.124 leerlingen). Toch blijft het totale aanbod van CultuurSchakel veel te groot voor de stad. 

Muziektheater Briza 20 jaar! (december 1995)

Verdubbeling aantal schoolvoorstellingen

Van ieder project wordt een DVD/CD-Box gemaakt. Op de DVD staat de hele voorstelling met extra’s. Op de 
CD staat alle muziek uit de voorstelling samen met een boekje met alle teksten, achtergronden en de lesbrief 
voor scholen. DVD/Cd-boxen zijn van bijna alle Briza-Producties te koop of horen bij het lespakket. De 
lesbrief wordt op vakkundige wijze gemaakt door Sandra Bal (Directrice van het Cultuurmenu voor Musea)

DVD/CD-Box met o.a. educatief materiaal
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De programma’s gespeeld in seizoen 2015 - 2016 
(bestaande programma’s)

De nieuwe website van Briza is duidelijk en breed toegankelijk. In de agenda staan alle speeldata (o.a. in het 
theater, op school en in zorginstellingen). Met de lancering van deze website is er een duidelijke scheiding 
tussen Briza en het Zeeheldentheater.

Nieuwe website www.briza.nl

1. ‘Pindakaas met Sambal 2.0’ (4+)
De meedoe voorstelling ‘Pindakaas met Sambal 2.0 ’ is in het seizoen 2014-2015 gestart en is uiteraard de 
opvolger van ‘Pindakaas met Sambal’. Voor deze voorstelling met muziek uit vele culturen in Den Haag 
geldt dat deze in het seizoen 2015-2016 voor het laatst aangeboden is aan de scholen via CultuurSchakel.

2. ‘Hoe Willem Koning werd’ (6+)
De voorstelling ‘Hoe Willem Koning werd’ is in het seizoen 2013-2014 in het kader van 200 jaar democratie 
geproduceerd. De voorstellingen worden in het seizoen 2016-2017 voor het laatst aangeboden aan de 
scholen via CultuurSchakel.

3. ‘WO2 en mijn familie’ (8+)
De voorstelling ‘WO2 en mijn familie’ is in het seizoen 2015-2016 geproduceerd. De voorstelling is op 
basis van waargebeurde familieverhalen van de spelers aangevuld met waargebeurde video animatie vorm 
gegeven. Het idee is ingegeven door Yvette Olof en geregisseerd door Freya Ligtenberg. De voorstelling 
wordt in het seizoen 2017-2018 nog aangeboden aan de scholen via CultuurSchakel, ook aan het voort-
gezet onderwijs

4. ‘Briza op Maat’ (4+)
‘Briza op Maat’ is speciaal in het programma van CultuurSchakel opgenomen om scholen de gelegenheid 
te geven een (deels) eigen invulling te geven. 
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2. ‘Alle Hens aan Dek’ (4+)
Het meedoe-programma ‘Alle Hens aan Dek’ (over water en zee en zo 4+)
De voorstelling ‘Alle Hens aan Dek’ is in het seizoen 2016-2017 geproduceerd. Deze voorstelling wordt 
aan de scholen zowel in het theater alsmede op locatie (school) aangeboden. Dit meedoeprogramma slaat 
erg aan bij de jeugd: veelzijdig, multicultureel-concert met een reis langs vele landen en culturen. die in ons 
land zijn aangespoeld met diverse stijlen (o.a. Marokko, Suriname, Turkije, Spanje, Italië, Noord,- en Zuid-
Amerika met o.a. klassiek, jazz, wereldmuziek). Dat er soms meer kinderen op het podium staan dan er in 
de zaal zitten bewijst dat iedereen wil meedoen in plaats van alleen maar stilzitten en luisteren.

1. ‘Protest met een Staartje’ (i.o.m. Wereld Natuur Fonds 4+ ; 
officiële première 26 maart 2017)

De voorstelling ‘Protest met een Staartje’ is in het seizoen 
2016-2017 geproduceerd. Deze voorstelling wordt de komende 
jaren nog aangeboden aan de scholen via CultuurSchakel. Het 
Zeeheldentheater en Briza zijn erg begaan met het milieu, 
duurzaamheid en de natuur. Op laagdrempelige wijze proberen 
zij de kinderen al op jonge leeftijd in te laten zien dat we zuinig 
moeten zijn op de Wereld zo als hij nu is. Dieren worden steeds 
vaker bedreigd met uitsterven, de mensheid moet duurzamer gaan 
denken.

Drie nieuwe producties in 2016 (seizoen 2016-2017)
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3. ‘Briza en Ouderen’
‘Van Bach tot Brazilië’ (voor senioren in zorginstellingen)
Dit op ouderen gerichte programma oogstte veel succes 
en wordt nog steeds gespeeld. Er werden in 2016
19 voorstellingen gegeven in zorginstellingen in diverse 
wijken van Den Haag en soms in een randgemeente (o.a. 
Voorschoten). Doel is om ouderen met een aantrekkelijk, 
veelzijdig herkenbaar liedjesprogramma te verrassen 
(bekende liedjes afgewisseld met instrumentale muziek 
uit diverse volksculturen). Nadat Briza bij de ouderen 
in hun zorginstelling op bezoek is geweest worden de 
ouderen uitgenodigd bij Briza in het Zeeheldentheater 
een voorstelling bij te wonen tezamen met (BSO)
kinderen. 

Dit met als doel ouderen uit hun cultureel 
isolement te halen (o.a. ondersteund door het 
ROACK, Sluyterman van Loo en de Gemeente 
Den Haag, afdeling ouderenbeleid). Vier 
voorstellingen vonden plaats in het kader van 
‘Koren zingen voor ouderen’ (gesteund door 
Fonds 1818). De zorginstellingen hebben 
steeds minder financiële middelen om culturele 
middagen te organiseren. Er worden ook steeds 
meer huizen gesloten.
De optredens in zorginstellingen worden door 
de ZZP-er Salima Bours georganiseerd.
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Samenwerking met Stichting De Mix Wereldmuziek

Als vervolg op het bezoeken van ouderen in zorginstellingen werkte 
Briza mee aan het project ‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’ 
van Stichting De Mix op woensdagmiddagen en in de schoolvakanties. 
Ouderen uit zorginstellingen en kinderen van de buitenschoolse 
opvang hebben gratis entree en vormen samen een nieuwe doelgroep. 
De kinderopvang organisaties en de overkoepelden zorginstellingen 
sponseren dit project. Samen met de Gemeente Den Haag en een 
aantal fondsen. Daarnaast worden de senioren om een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 

2016: totaal 80 voorstellingen 
5x  ‘Protest met een Staartje’
2x  ‘Alle Hens aan Dek’
7x  ‘WO2 en mijn Familie’
5x  ‘Hoe Willem Koning werd’
16x  ‘Pindakaas met Sambal 2.0’
1x  ‘Briza op Maat’
9x  ‘Van Heinde en Verre’ (1e halfjaar 2016)
10x  ‘Van Bach tot Brazilië’ (2e halfjaar 2016)
2x  ‘Backstage met Het land van Ed en Fred’ (i.s.m. Stichting De Mix)
23x  ‘Samen uit Samen thuis’ (i.s.m. Stichting De Mix, diverse programma’s)
______________________________________________________________
Totaal: 80 voorstellingen met 6.152 bezoekers.

Gemeente Den Haag!
Ondanks het goede werk van Briza voor scholen, zorginstellingen, jeugd en senioren behoort Briza nog steeds 
niet tot de prioriteit van het merendeel van de Haagse politiek. Het advies van de externe adviescommissie 
i.h.k.v. het vierjarige kunstenplan (2017-2020) stond vol met onwaarheden, de zienswijze van Briza hierop 
werd ‘per abuis’ niet gepubliceerd door de Gemeente. De hoorzitting die vervolgens plaatsvond bleek al 
een gelopen race. Een procedure lag voor de hand maar Briza wil haar energie op een positieve manier 
investeren en ziet af van een bezwaarschrift.

Ons inziens zou de nadruk, wat investeringen op het gebied van cultuur door Den Haag betreft, juist moeten 
liggen bij cultuureducatie en het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Jeugd en jongeren opvoeden met 
cultuur en hen een brede culturele horizon meegeven enerzijds en de ouderen die aan onze welvaart hebben 
bijgedragen culturele betrokkenheid blijven bieden anderzijds. Juist deze zwakkere doelgroepen blijven 
voor de afdeling cultuur van de Gemeente Den Haag een sluitpost. De prioriteit ligt voor Den Haag helaas 
bij het subsidiëren van hogeropgeleiden, boven modaal verdienenden en de PR voor de stad. De afdeling 
Welzijn/ouderenbeleid van Den Haag heeft het belang van Briza voor de stad wèl gezien en ondersteunt ons 
werk voor de senioren al jarenlang! Dank hiervoor!

Muziektheater Briza werkt nauw samen met Stichting De Mix. Deze samenwerking is het logisch gevolg 
van de huisvesting van beide organisaties in hetzelfde pand. Echter er is wel een duidelijke scheiding tussen 
de twee stichtingen. Briza is vooral uitvoerend en De Mix is uitsluitend organiserend. Beide organisaties 
hebben afzonderlijke statuten, bestuur en boekhouding. 

Deze samenwerking is vooral te zien bij het project ‘Samen uit Samen thuis voor Oud en Jong’. 
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De muziek van Briza (o.a. van Jan Erik Noske 
en Frank de Vries) is tegenwoordig te beluisteren 
via alle streamingdiensten (o.a. Spotify, Tidal, 
Deezer, Apple Music). Ruim 10 uur aan muziek 
kan beluisterd worden o.a. 20 years Briza, 
flamenco, Keltisch, New Age en Jazz. Klik één 
van speellijsten aan als ‘instrumental melodies’. 
Daarnaast zijn er ook 2 video-kanalen op YouTube 
(Briza en Jan Erik Noske) waarop honderden clips 
middels speellijsten bekeken en beluisterd kunnen 
worden. Dank aan de stagiaires die helpen met 
de vormgeving, vertalingen (alles in het Engels), 
het uploaden en controleren van de content. 
Onderstaand visitekaartje is in grote getallen 
gedrukt en wordt door Den Haag verspreid. (ook 
digitaal)

Wordt volger, bekijk en beluister Briza en haar oprichters!

Briza - Jan Erik Noske - Het Zeeheldentheater

Draai, beluister, bekijk en volg ons!
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‘Protest met een Staartje’

Briza & Youtube
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Zeeheldentheater, een plek voor vrijwilligers, ZZP’ers, stagiaires 
Duurzaamheid is een schone zaak en kent een grote diversiteit. Naast allerlei duurzame technische 
voorzieningen (o.a. led verlichting, eco grasdak, sensoren, isolatie, afvalscheiding en binnenkort een 
warmtepomp voor warm water en de verwarming) is de inzet van de vele vrijwilligers en stagiaires 
onmisbaar en een middel om mensen duurzaam met elkaar te verbinden. Vaste aanbieder van stagiaires is 
het Grafisch Lyceum te Rotterdam. De vrijwilligers vinden Briza/Zeeheldentheater via diverse organisaties.

Bij ‘Den Haag Doet’ kunnen er vacatures worden opgegeven waarop iedere Hagenaar kan reageren; via 
Brijder Verslavingszorg worden jongeren doorgestuurd die op een ongedwongen manier bij ons weer 
rustig aan het arbeidsproces kunnen wennen na afgekickt te zijn; via de dienst Justitiële Inrichtingen 
(Scheveningen) krijgen lichtgestraften die zich goed hebben gedragen, de kans om de laatste 6 maanden 
van hun straf bij ons aan de slag te gaan; via de Compaan/Schröder van der Kolk en Parnassia weten mensen 
met een psychiatrisch rugzakje ons te vinden die zelfs in sommige muziektheaterproducties meespelen als 
muzikant. Daarnaast lopen mensen uit de buurt binnen bij het theater en bieden zich aan als vrijwilliger.   

Facebook en Instagram

Briza krijgt steeds meer reacties van bezoekers op Facebook. We krijgen een gemiddelde beoordeling van 
4.9 sterren (maximaal 5 sterren). 
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Protest met een staartje
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Samenwerkingspartners

Basisscholen, Scholen voor voortgezet onderwijs, CultuurSchakel, het Grafisch Lyceum Rotterdam, 
Parnassia, NSO’s en BSO’s  (o.a. DAK, 2Samen),  de Ooievaarspas, de gemeente Den Haag (Afdeling 
Ouderen en participatie-projecten), Verzorgingshuizen, Stadsdeelkantoor Centrum, Buzzy Chain en per 
project diverse specifieke partners. (Zie de sponsoren pagina, blz. 3)

Cultural Governance (Directie/Bestuur/Organisatie)

Het bestuur van Briza krijgt jaarlijks de jaarcijfers van VOF-Pandora produkties (hierin vallen alle 
werkzaamheden van directeur/musicus Jan Erik Noske en zangeres/actrice Yvette Olof en alle verhuur van 
licht- en geluidsapparatuur ed.) opdat alle onderlinge zakelijke transacties geheel helder zijn. Ook is het 
bestuur ervan op de hoogte dat directeur Jan Erik Noske en zijn vrouw Yvette Olof, privé eigenaar zijn van 
het Zeeheldentheater. De huurprijs van zowel de gehuurde kantoren/-repetitie- en opslagruimten alsmede 
de theaterzaal en van de gehuurde licht/geluidsmaterialen liggen lager dan bij de reguliere sector.

Samenwerking (bewegings-acteurs/musici met een beperking) 

De samenwerking met mensen met een verstandelijke handicap en personen met bijvoorbeeld een 
(psychiatrisch) Parnassia- verleden in de Briza-voorstellingen (één van de aanvullende doelstellingen van 
Briza) wordt zeker niet losgelaten. Want al vraagt dit extra werk en begeleiding, iedereen is van mening dat 
hun bijdrage naar het (jeugdige) publiek toe een waardevolle bijdrage aan de theaterbeleving van de jeugd 
oplevert. 

PR, Marketing & PS Publiciteits Service

PS Publiciteits Service is een sympathieke organisatie 
om de hoek bij het Zeeheldentheater en verzorgt de 
verspreiding van flyers en affiches van Briza en het 
theater tegen een speciaal tarief. Een vijwilliger helpt bij 
de maandelijkse nieuwsbrief en de gerichte free publicity-
mailingen. 3 stagiairs helpen met de vormgeving. Ons 
drukwerk wordt verzorgd door de low budgetdrukker 
Flyer Alarm.
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Rapport

Inzake

 financieel jaarverslag 2016

Stichting Briza Den Haag
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1. Inleiding

Doel van de Stichting
De Stichting Briza stelt zich ten doel om jeugd en jongeren het plezier van muziek en dans bij te brengen 
en hun culturele horizon te verbreden. Stichting Briza brengt laagdrempelige kunstvormen om kinderen 
vanaf jonge leeftijd de kans te geven om kennis te maken met de grote culturele verscheidenheid van 
onze samenleving. Ook geeft Stichting Briza acteurs met een beperking de kans om in haar voorstellingen 
te participeren. Dit met als doel hen de kans te geven binnen een professioneel gezelschap te werken. 
Anderzijds met als doel om het publiek te laten ervaren hoe verfrissend en bijzonder hun invulling aan de 
voorstelling is.

Briza en ouderen
Briza speelt jaarlijks met een op ouderen gericht programma in de zorginstellingen. Doel is om ouderen met 
een aantrekkelijk, veelzijdig herkenbaar liedjesprogramma te verassen.

De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling van de Stichting gerealiseerd.

Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:

Voorzitter   De heer J.M.A. van Alphen
Penningmeester  De heer Drs. H.T. Kessler
Secretaris   Mevrouw Mr. E.J. Schiebroek
Lid    De heer P.C. van Kuijk

Exploitatie resultaat en eigen vermogen per 31 december 2016
De omzet van Stichting Briza is gestegen met € 7.834 van € 101.782 (2015) naar € 109.616 (2016). Deze 
omzetstijging komt door het oplopend bezoekersaantal bij het spelen van producties en voorstellingen op 
scholen en in het theater (via CultuurSchakel). Doordat er meer gezelschappen in het Haagse culturele 
aanbod participeren wordt vooral de keuze voor het basisonderwijs groter. Briza probeert haar positie in de 
markt te behouden door hoogwaardige, actuele, hedendaagse voorstellingen te produceren die aansluiten 
bij het thema van het basisonderwijs.

Het eigen vermogen van Stichting Briza daalde in 2016 met € 17 van € 8.554 (2015) naar € 8.537 (2016). 
Stichting Briza heeft per 31 december 2016 een positief eigen vermogen van € 8.537.

Cultural Governance (Directie/Bestuur/Organisatie).
Het bestuur van stichting Briza krijgt jaarlijks inzicht in de jaarcijfers van VOF-Pandora produkties 
(hierin vallen alle werkzaamheden van directeur / musicus Jan Erik Noske en alle verhuur van licht- 
en geluidapparatuur e.d.) opdat alle onderlinge zakelijke transacties geheel transparant zijn. Ook is het 
bestuur op de hoogte dat directeur Jan Erik Noske en zijn vrouw Yvette Olof, in privé eigenaar zijn van het 
Zeeheldentheater. De huurprijs van zowel de gehuurde kantoren/- repetitie- en opslagruimten alsmede de 
theaterzaal en van de gehuurde licht- en geluidsapparatuur liggen lager dan bij de reguliere sector.
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2. Waarderingsgrondslagen

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een 
voorziening voor oninbaarheid.

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar.

Overige activa en passiva
Alle overige posten op de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De schulden hebben een 
looptijd van maximaal één jaar.

3. Grondslag voor resultaatbepaling

Resultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen en of diensten zijn geleverd en of verricht. De verliezen 
op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzien zijn.

Vooruit ontvangen subsidies voor projecten die over meerdere kalenderjaren verantwoord worden en waar 
nog geen kosten voor gemaakt zijn worden als vooruit ontvangen posten opgenomen op de balans. 

4. Voorstel resultaatbestemming

Het nadelig resultaat van € 17 zal ten laste van het eigen vermogen komen.

Den Haag, 20 maart 2017 

_________________________  _________________________

Dhr. J.M.A. van Alphen,   Dhr. Drs. H.T. Kessler,
Voorzitter     Penningmeester
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5. Toelichting op de resultaten (cijfers)
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6. Balans
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7. Toelichting

Materiele vaste activa
In 2016 heeft de afschrijving plaatsgevonden op de aanschafwaarde. 

Voorraden
Op de voorraden is niet afgeschreven op de aanschafwaarde. De voorraden bestaand uit:
- Voorraad DVD/CD Box;
- Voorraad kantoormaterialen.

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafprijs. 

Vorderingen korte termijn
De vorderingen zijn ten opzichte van 2015 toegenomen met € 23.001. Onderstaand volgt een toelichting 
betreffende de belangrijkste posten. 

De te vorderen omzetbelasting betreft de suppletie over 2013/2014 en de te ontvangen omzetbelasting
4e kwartaal 2016, € 3.107.

De verschillende giften zijn inmiddels ontvangen (28-02-2017).

De debiteuren zijn toegenomen met € 1.922. De openstaande posten per 31 december betreffen vooral 
verzonden facturen van het 4e kwartaal 2016. Alle posten van 2015 zijn inmiddels ontvangen.

Van VOF Pandora zijn verschillende bedragen te ontvangen (€ 11.692). Het betreft hier gemaakte kosten 
door Briza bestemd voor VOF Pandora.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn afgenomen met € 21.931.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is in 2016 afgenomen met € 17. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen per 31 december 
2015 € 8.537.

Kortlopende schulden
De nog te betalen bedragen zijn gelijk gebleven.

De ontvangen subsidie van projecten die een boekjaar overschrijdende looptijd hebben zijn onder aftrek 
van de werkelijke kosten in het boekjaar opgenomen als vooruit ontvangen bedragen.
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8. Specificatie van de posten op de balans
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9. Resultatenrekening
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10. Toelichting op de resultatenrekening

A. Opbrengsten
Directe opbrengsten
De opbrengsten zijn verder afgenomen. Oorzaak is het teruglopende bezoekersaantal bij de 
schoolvoorstellingen. In het schooljaar 2015-2016 hebben minder scholen dan voorheen een voorstelling 
afgenomen via CultuurSchakel. Voor het seizoen 2016-2017 is dit aantal wel fors gestegen maar de meeste 
voorstellingen spelen pas na 31 december 2016.

B. Bijdragen
Subsidie en overige bijdragen
De subsidies en bijdragen worden vanaf vorig boekjaar op andere wijze gepresenteerd. In het verleden 
werden deze bedragen opgenomen in het resultaat als het bedrag daadwerkelijk ontvangen werd. Ook als 
de bedragen waren toegezegd werden deze ten gunste van het resultaat gebracht. Doordat projecten vaak 
boekjaar overstijgend zijn is er scheefgroei ontstaan. Dit is in boekjaar 2015 gerepareerd. Van de ontvangen 
bijdragen die betrekking hebben op meerdere boekjaren (productie over 2 jaar) zijn de kosten af getrokken. 
Het restant saldo is als Nog te Betalen of Nog te Ontvangen opgenomen. 

De totale baten zijn toegenomen met € 7.834. 

C.1. Beheerslasten personeel
Personeelslasten
Stichting Briza heeft geen vast personeel in dienst. Er wordt uitsluitend gewerkt met ZZP’ers, vrijwilligers 
en stagiaires. De ZZP’ers en een deel van de vrijwilligers worden doorbelast aan de diverse projecten. 
Vooral de post vrijwilligers/stagiaires is in 2016 toegenomen. Door nieuwe contacten met het Grafisch 
Lyceum in Rotterdam zijn er meer stagiaires beschikbaar voor Briza. De stagiaires krijgen een kleine 
vergoeding. Ook zijn er meer vrijwilligers bij Briza ten opzichte van 2015 (2016: 20 vrijwilligers en 9 
stagiaires, maximaal 5 per periode/2015: 15 vrijwilligers en 5 stagiaires in verschillende perioden).

Alle kosten van ZZP’ers worden doorbelast aan de diverse projecten. De kosten van de vrijwilligers en 
stagiaires worden gedeeltelijk doorbelast. De kosten die niet doorbelast zijn (€10.586) komen ten laste van 
de algemene middelen.

C.2. Beheerslasten materieel
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit: kantoor huur, huur van de opslag, energiekosten, Gemeente heffingen 
en schoonmaakkosten.
De kantoorhuur wordt doorbelast vanuit de diverse projecten. De kosten van de opslag, energie en Gemeente 
heffingen worden uit de algemene opbrengsten van Briza betaald. Een deel van de kosten wordt doorbelast 
aan het Zeeheldentheater, het betreft hier gemeenschappelijke kosten. Door deze doorbelasting vallen de 
kosten aanzienlijk lager uit dan in vorige jaren.

Kantoorkosten
De kantoorkosten worden uit de algemene middelen betaald, er vindt nagenoeg geen doorbelasting plaats 
aan de projecten.
De kosten verantwoord bij de post Representatie/Lunch/Diner worden veroorzaakt door de lunchkosten 
voor de vrijwilligers en de doorbelasting voor koffie en thee gebruik gedurende het hele jaar.
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Administratie-advieskosten
De kosten van de accountant zijn sinds vorig jaar afgenomen doordat een aantal werkzaamheden door de 
administrateur verricht worden. 

Publiciteitskosten
Voor de diverse projecten zijn flyers, folders en posters gemaakt. Deze worden direct doorbelast aan het 
betreffende project.
Muziektheater Briza heeft sinds 1 oktober 2016 een vernieuwde website. De kosten voor het opzetten en 
onderhoud worden verantwoord onder de post website Briza.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijving op de voorraden en afschrijving op de inventaris.

D.1. Activiteitenlasten personeel
De activiteitenlasten personeel zijn doorbelast vanuit post C.1. doorbelast aan projecten. De doorbelaste 
kosten bestaan uit de inhuur van ZZP’ers voor de diverse projecten en een deel doorbelasting van de 
vrijwilligers en stagiaires in 2016.
Doordat er meer voorstellingen met meer publiek aanwezig is geweest in 2016 zijn de kosten gestegen ten 
opzichte van 2015. 

D.2. Activiteitenlasten materieel
Programmering
De programmeringskosten zijn doorbelast aan de betreffende projecten. Deze kosten zijn ten opzichte van 
2014 gestegen. Ondanks de gewijzigde structuur bij CultuurSchakel heeft Briza voor het schooljaar 2016-
2017 meer boekingen dan in het schooljaar 2015-2016. Dit komt tot uitdrukking bij de opbrengsten maar 
ook bij de kosten. Ten opzichte van het vorig schooljaar is het aantal bezoekers (kinderen van de scholen) 
gestegen van 2.400 naar ruim 4.200.

Toelichting op bijlage projectkosten 2016
Om aan te geven dat de juiste inkomsten en uitgaven verantwoord zijn onder het juiste project is er als 
bijlage in de jaarrekening een overzicht toegevoegd van de inkomsten en uitgaven per project in 2016. Het 
betreft hier dus de werkelijke inkomsten en uitgaven in boekjaar 2016.

Deze inkomsten en uitgaven zijn (of worden) opgenomen in de diverse afrekeningen aan de 
subsidieverstrekkers en de Gemeente Den Haag. De projecten die in 2016 een negatief saldo hebben zijn 
voor een deel al opgenomen in 2015. Hierdoor lijkt een vertekend beeld te ontstaan. De opgenomen cijfers 
komen overeen met de in de afrekening opgenomen inkomsten en uitgaven.

De volgende projecten zijn in 2016 afgerond en afgerekend:
- Van Heinde en Verre;
- Van Bach tot Brazilië (1e deel 1-7-2016/31-12-2016).

De diverse fondsen hebben de afrekening ontvangen. 
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11. Specificatie van posten op de Resultatenrekening
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