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Sponsors & Partners

Muziektheater Briza
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3 B’s (7+)

Johan Olof
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Zeeheldentheater, 

thuishaven voor Muziektheater Briza

Facebook & Instagram

Opgericht in december 1995 en actief sinds 1996 komt het jaar 2020 steeds dichterbij en zal Briza haar 25-jarig 
bestaan met veel plezier gaan vieren. Briza is inmiddels een begrip in Den Haag en Omstreken, niet alleen voor 
de (school)jeugd maar ook steeds meer voor de senioren. 

Om Briza in de toekomst te laten voortbestaan 
is zij aan het verjongen. De samenwerking met 
de Paul van Vliet Academie heeft geresulteerd 
in de participatie van jong talent binnen Briza. 
Tamara van der Loo, Andrea Noske en Yara van 
Engelen hebben binnen Briza een werkplek als 
ZZP-er gevonden. Trijntje Noske (afgestudeerd 
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten, drummer en dochter van de oprich-
ters Yvette Olof en Jan Erik Noske) speelt sinds 
kort mee in het programma ‘Alle Fluiten,
Snaren en Trommels’. Gezamenlijk worden 
nieuwe programma’s bedacht, gemaakt en ge-
speeld waarbij de eigen (artistieke)inbreng mo-
tiveert en verbindt. De betrokkenheid van de 
spelers/artiesten wordt hierdoor vergroot.

1 Briza krijgt steeds meer reacties van bezoekers op Facebook. We krijgen een gemiddelde
beoordeling van 4.9 sterren (maximaal 5 sterren). Wat Instagram betreft is er werk aan de
winkel, jongeren zijn meer betrokken bij dit relatief nieuwe Social Medium.
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Senioren op bezoek

Kleine groei aantal schoolvorstellingen

Dankzij de afdeling Welzijn van de gemeente Den Haag en enkele op senioren gerichte 
fondsen wist Briza in 2018 weer meer senioren te bereiken zowel in de zorgin-

stellingen als in het Zeeheldentheater. De aanvangstijd om half drie in de middag 
vinden senioren (en hun begeleiders) een prima tijd om buitenshuis voorstellingen te 

bezoeken. Briza speelde in 2018 veertig voorstellingen specifiek gericht op senioren.

Door een gerichte campagne van Briza werden omstreeks mei 2018 alle haagse basisscholen 
middels een grote mailing per post benaderd. De seizoensfolder met 8 produkties (waarvan 6 
produkties voor schooljeugd en 2 produkties voor senioren) zorgden voor een lichte stijging 
van het aantal leerlingen. Hierdoor groeide het aantal aanvragen voor het schoolseizoen 
2018-2019 (van 81 naar 83 schoolvoorstellingen). Het aanbod van Cultuurschakel blijft veel 
te groot voor de stad (mede doordat de haagse musea nu ook onderdeel uitmaken van het 
aanbod door Cultuurschakel aan de haagse basisscholen).

2

Briza Bruist!
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Van ieder project werd altijd een DVD/
CD-Box gemaakt. Protest met een 
staartje is de laatste produktie op DVD/
CD (hier staat ook de lesbrief deels in het 
boekje). DVD/CD-boxen zijn van bijna 
alle Briza-Producties voor de kostprijs 
te koop en maakten altijd integraal on-
derdeel uit van het begeleidende lespak-
ket.

De lesbrief voor de scholen bestaat 
uit het leerlingen werkblad met o.a. 
een aantal opdrachten en een gedeelte 
voor de leraren. De lesbrief wordt 
steeds gemaakt door Sandra
Bal. 
Vanaf 2018 worden alle muziek en 
beeldmateriaal op Streaming (o.a. 
Spotify) en Youtube gezet (op het
eigen Youtibe-kanaal).

3

Streaming, Youtube

& Lesbrief
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Muziektheater Briza en duurzaamheid

Briza wil in 2019 ism het Zeeheldentheater 
haar eigen electriciteit opwekken dmv 100
zonnepanelen. Er wordt nu onderzocht 
waar de panelen het beste geplaatst kunnen 
worden en er is een vergunning afgegeven 
aan Briza als grootverbruiker voor
elektriciteit. Voor een deel van de kosten 
zal een beroep gedaan worden op enkele 
fondsen die duurzaamheid stimuleren.

Duurzaamheid is een schone zaak en kent 
een grote diversiteit. Naast allerlei duur-
zame technische voorzieningen (o.a. led-
verlichting, ecograsdak, sensoren, isolatie, 
afvalscheiding en binnenkort een warmte-
pomp voor warm water en de verwarming) 
is de inzet van de vele vrijwilligers en stagi-
aires onmisbaar en een middel om mensen 
duurzaam met elkaar te verbinden. 

Vaste aanbieder van stagiaires is het Graf-
isch Lyceum te Rotterdam. De vrijwilligers 
vinden Briza/Zeeheldentheater via diverse 
organisaties. Bij ‘Den Haag Doet’ kunnen 
er vacatures worden opgegeven waarop 

4

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.

Bijzonder is dat veel vrijwilligers al langer 
dan 5 jaar bij Briza werkzaam zijn!
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Briza Website en drie reprises

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). 
Voor de vrije kaartverkoop kan een link aangeklikt 
worden naar het Zeeheldentheater. Met de
lancering van deze website is er een duidelijke 
scheiding tussen Briza en het Zeeheldentheater.

(Red Moeder Natuur/Alle Bijen horen erbij)

(Samen met z’n allen)

(waargebeurde verhalen van de Briza-families)

Protest met een staartje (4+)

Aap Noot Mies (4+)

WO2 en mijn Familie (8+)

5
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Social Media: wordt volger, bekijk

en beluister Briza en haar oprichters!

6

De muziek van Briza (o.a. van Jan Erik 
Noske en Frank de Vries) is tegenwoor-
dig te beluisteren via alle streaming-
diensten (o.a. Spotify, Tidal, Deezer, 
Apple Music). Ruim 20 uur aan muziek 
kan beluisterd worden o.a. muziek van 
Briza (o.a. 20 years Briza), Flamenco, 
Celtisch, New Age en Jazz. Klik één van 
speellijsten aan als ‘instrumental mel-
odies’. Daarnaast zijn er ook meerdere 
video-kanalen op YouTube (Briza, Zee-
heldentheater, Jan Erik Noske en Shaun 
Erik) waarop honderden clips middels 
speellijsten bekeken en beluisterd kun-
nen worden. Dank aan de stagiairs die 
helpen met de vormgeving, vertalingen 
(alles in het engels), het uploaden en 
controleren van de content.
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Zeven nieuwe produkties 

2018-2020

Première 24 Februari 2019Première 2019

Alle Fluiten, Snaren & Trommels 4+ Circus Kosmos 4+

Over Water en Zee enzo ( 4+)

Première 2019

Een kennismaking met bijzon-
dere soorten fluiten, snaren en 
trommels die de kinderen van 
huis uit vaak niet kennen. Een 
speels interactief programma 
waarin de oudste en nieuwere 
soorten instrumenten aan elkaar 
worden voorgesteld.

Fluiten: o.a. panfluit, tinwhistle, 
ocarina, kena en dwarsfluit.
Snaren: o.a. berimbau (pijl en 
boog), charango, gitaar, viool & 
akoestische basgitaar;
Trommels: o.a. udu, bombo 
(Andes), wasbord & lepels.

De marionet Jan Saté, kleinzoon 
van Eric Satie, speelt een stukje 
Mozart op zijn mini Steinway 
concertvleugel. Hij toerde al 
door heel Europa! De kinderen 
spelen o.a. mee in het was-
bord-orkest, leren lepels spelen, 
zingen en bewegen mee op deze 
inspirerende reis over onze 
aardbol.

Een speelse meedoe-voorstelling 
met internationale liedjes en 
melodietjes die met alle golven mee 
zijn aangespoeld. Boten en de zee 
staan centraal in deze muzikale 
voorstelling met muziek uit o. a.
Japan, de Antillen, Marokko, 
Spanje, Turkije, Ierland, Suriname, 
Antarctica en Scheveningen. 

Ook ontdekkingsreizigers 
ontbreken niet! Beurtelings worden 
de kinderen betrokken o. a. door 
mee te zingen, te klappen,
instrumenten te bespelen of mee te 
acteren. Instrumenten als bouzouki, 
ukelele, kazoo, caja, watermakers, 
accordeon, piccolo, elektrische 
basgitaar, lepels en percussie 
passeren de revue (vervolg op het 
succesvolle ‘Alle hens aan dek’).

Bo en Bobby willen met hun ouders 
op avontuur, maar vader is
opgeslokt door zijn computer en 
werk en hun koopzieke moeder 
leeft in haar telefoon. ’s Nachts ver-
stoppen Bo en Bobby met behulp 
van handpoppen Sunny, Starlett en 
Luna al die stomme robotspullen 
diep in hun dromen. Nu moeten 
hun ouders wel mee op avontuur 
om alles terug te vinden…

In Circus Kosmos prikkelt
Muziektheater Briza de fantasie en 
verwondering van kinderen met 
een breed scala aan mooie en gekke 
liedjes waarop gedanst en bewogen 
wordt en waarin bijzondere
instrumenten voorkomen. En natu-
urlijk zijn er als vanouds bij Briza
momenten waarop de kinderen 
mee kunnen doen.
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7

Première 24 Februari 2020

De Kleurendief 6+

Grand Cafe 2019 55+ Liedjes van Verlangen 55+

Hondje Gezien?! 4+

Première 2020

Première 2019

Première 2019

Het hondje Babbel is er vandoor met een aantal letters uit 
het alfabet. Het hele land is in rep en roer. Niemand kan 
meer verhalen schrijven of een mooi gedicht dichten, wat nu 
te doen?! We gaan op zoek naar Babbel en de letters. Gaan 
jullie mee? Een vlot programma vol humor, spanning en 
avontuur met mooie, grappige en poëtische liedjes die zo nu 
en dan een loopje nemen met het alfabet. Ondersteund met 
video-animatie. In samenwerking met afgestudeerd talent 
van de Paul van Vliet Academie.

Een muzikaal ‘Sprookje’ dat zich afspeelt 
in een zwart-witte wereld waarin geen 
ruimte is voor kleur en fantasie. 

Hoe kan het dat de wereld vroeger veel 
kleuriger was? Waarom is alles zo zwart-
wit geworden en zijn alle andere kleuren 
verboden of verdwenen? Heeft de baas 
van het land, Erik Grootemond, hier echt 
voor gezorgd met zijn rare verboden en 
wetten?
De twee vriendinnen, Lotte en Kiki wil-
len hier het fijne van weten en geholpen 
door hun maffe tante, de  hekserige Fee 
Fetta komen zij achter grote geheimen...

Zal de kleurenfee de zwart-wit heks 
kunnen overhalen om weer kleur in het 
leven te brengen?! In een fantasierijke 
omgeving zal Briza met behulp van 
verschillende soorten muziek, dans en 
bijzondere video-animatie de kinderen 
meevoeren op zoek naar de kleine, 
kleurige dingen in het leven die je geluk-
kig maken! 

Het project ‘Grand Café 2019’ is het vervolg 
project van Stichting De Mix speciaal voor 
senioren uit de zorginstellingen,
zelfstandig wonende senioren en senioren 
uit de wijk. Het doel van dit project is een 
gezellige ambiance creëren waarbij de
senioren kunnen luisteren en kijken naar 
een muziek- of theatervoorstelling in het 
Zeeheldentheater. De sfeer die gecreëerd 
wordt is die van een Grand Café.
Hiervoor is de theaterzaal speciaal in-
gericht. Er staan tafels en stoelen en een 
theaterbar.  Er worden grote dia’s op de 
achtergrond vertoond.

Juist voor senioren die minder valide zijn, 
zijn deze voorstellingen zeer toegankelijk.
De rollator of rolstoel kan direct
aangeschoven worden aan een tafeltje.
Er wordt een hapje en drankje geserveerd.

Opnieuw, wegens groot succes van de afgelopen jaren een 
serie van muziektheater-concerten, speciaal op senioren 
in zorginstellingen gericht, met liedjes en melodietjes van 
vroeger. Met als doel om de senioren een gezellige en
bijzondere middag te bezorgen! Dit optreden van Briza 
spreekt alle senioren aan. Zij voelen zich betrokken door de 
persoonlijke presentatie in combinatie met de veelzijdigheid 
van het concert met o.a. wereldmuziek, dans, zang, klassiek, 
jazz, nostalgisch en multicultureel. Na het concert worden de 
senioren uitgenodigd om een volgende keer in het 
Zeeheldentheater aan te schuiven bij een Briza-voorstelling.
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Vormgeving, PR, Marketing & PS Publiciteits Service

Cultural Governance

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 stagiair helpt bij de 
maandelijkse nieuwsbrief en de 

gerichte free publicity-mailingen. 
Maximaal drie stagiairs helpen 

met de vormgeving. 
Ons  drukwerk wordt verzorgd

door de low budgetdrukker 
Flyer Alarm.

8

Circus Kosmos (4+)

Het bestuur van Briza krijgt jaarlijks de jaarcijfers van VOF-Pandora producties (hierin
vallen alle werkzaamheden van directeur/musicus Jan Erik Noske, zangeres/actrice Yvette

Olof en alle verhuur van licht- en geluidsapparatuur, een bus met dubbele cabine en
laadruimte 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 duurzame Zeeheldentheater. De huurprijs van zowel de gehuurde

kantoren/-repetitie- en opslagruimten alsmede de theaterzaal en van de gehuurde
licht/geluids-materialen liggen een stuk lager dan bij de reguliere sector. De huurprijs voor
kantoor, opslag en repetitieruimte wordt per produktie begroot. Stichting Briza betaalt de

rekening voor gas/licht/water en doet als stichting ieder jaar een beroep
op teruggave van de energiebelasting en de btw.
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Alle Fluiten, Snaren & Trommels (4+)
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Samenwerkingspartners

Facebook recensies

9
Basisscholen, Scholen voor voortgezet onderwijs, Cultuurschakel, het Grafisch Lyceum

Rotterdam, ROC Mondriaan, NSO’s en BSO’s (DAK, 2Samen en Triodus), de
Vakantiepas, de Ooievaarspas, de gemeente Den Haag (Afdeling Ouderen en

participatie projecten), Verlengde Schooldag (VSD), Verzorgingshuizen, Stadsdeelkantoor 
Centrum, Buzzy Chain en per project diverse specifieke partners.
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Rapport Inzake

Financieel Jaarverslag 2018

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 Bríza 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 liedjes-programma te verrassen.

De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling van de Stichting gerealiseerd.

Bestuursssamenstelling
Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit:

Voorzitter                             
Penningmeester                   
Secretaris 
Lid

Exploitatie resultaat en eigen vermogen per 31 december 2018
De omzet van Stichting Briza is gestegen met € 19.427 van € 132.617 (2017) naar
€ 152.044 (2018). Deze omzetstijging komt door het oplopend bezoekersaantal bij het spelen van produc-
ties en voorstellingen op scholen en in het theater (o.a. via CultuurSchakel). Doordat er meer gezelschap-
pen 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 voor-
stellingen te produceren die aansluiten bij het thema van het basisonderwijs.

Het eigen vermogen van Stichting Briza steeg in 2018 met € 2.947 van € 8.347 (2017) naar
€ 11.294 (2018). Stichting Briza heeft per 31 december 2018 een positief eigen vermogen
van € 11.294.

Cultural Governance (Directie/Bestuur/Organisatie).
Het bestuur van stichting Briza krijgt jaarlijks inzicht in de jaarcijfers van VOF-Pandora producties
(hierin vallen alle werkzaamheden van directeur / musicus Jan Erik Noske, zangeres/speler Yvette Olof en 
alle verhuur van licht- en geluidsapparatuur e.d.) opdat alle onderlinge zakelijke transacties geheel trans-
parant 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.

De heer J.M.A van Alphen
De heer Drs. H.T. Kessler
Mevrouw Mr. E.J. Schiebroek
De heer P.C. van Kuijk
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2. Waarderingsgrondslagen

3. Grondslag voor resultaatbepaling

4. Voorstel resultaatbestemming

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.

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.

Het voordelig resultaat van € 2.947 zal ten bate van het eigen vermogen komen.

Den Haag, 5 juli 2019

_________________________                                              _________________________
Dhr. J.M.A. van Alphen,                                                          Dhr. Drs. H.T. Kessler,
Voorzitter                                                                                  Penningmeester
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5. Verkorte Verlies & Winstrekening
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5a. Fonds-bijdragen voor nieuwe producties

Fonds 1818: 19.000,00€    
ZaBaWas: 7.500,00€      
Stichting Boschuysen: 6.750,00€      
Prins Bernhard Cultuurfonds: 5.000,00€      
Totaal toezeggingen: 38.250,00€    

Gem. Den Haag (afdeling welzijn): 15.000,00€    
Fonds Sluyterman van Loo: 5.000,00€      
Haëlla Stichting: 1.500,00€      
Gravin van Bylandt stichting: 1.500,00€      
Fonds 1818: 2.400,00€      
Totaal toezeggingen: 25.400,00€    

Fonds 1818: 12.500,00€    
Stichting Fiep Westendorp Foundation: 4.500,00€      
Stichting Madurodam Steunfonds: 3.500,00€      
Prins Bernard Cultuurfonds: 5.000,00€      
Totaal toezeggingen: 25.500,00€    

Aap Noot Mies (periode 2017-2019)

Weet je nog vroeger?! (voor senioren in huizen in 2018)

3 B's (periode 2017 & 2019):

Definitieve bijdragen van fondsen voor nieuwe produkties
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6. Balans
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7. Toelichting op de balans

Materiele vaste activa
In 2018 is er € 35 afgeschreven op de aanschafwaarde.

Voorraden
Op de voorraden is niet afgeschreven op de aanschafwaarde. De voorraden bestaand uit:
- Voorraad DVD/CD Box;
- Voorraad kantoormaterialen;
- Per 31 december 2019 zal de voorraad worden geinventariseerd.

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafprijs.

Vorderingen korte termijn
De vorderingen zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 11.262. Onderstaand volgt een toelichting
betreffende de belangrijkste posten.

De te ontvangen omzetbelasting 4e kwartaal 2018 bedraagt € 4.519.

De debiteuren zijn toegenomen met € 3.032. De openstaande posten per 31 december betreffen vooral
verzonden facturen van het 4e kwartaal 2018. Van de posten van 2018 staan de volgende nog open:

1. € 12.756 per 26 april 2019;
2. Een actief debiteuren beheer is ingezet;
3. € 2.700 aan debiteuren staat langer dan 6 maanden open.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen met € 4.480.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is in 2018 toegenomen met € 2.947. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen per 31
december 2018 € 11.294.

Kortlopende schulden
De nog te betalen bedragen zijn afgenomen met € 7.678.

De ontvangen subsidie van €10.000, die een boekjaar overschrijdende looptijd heeft, zijn in het boekjaar 
opgenomen als vooruit ontvangen bedragen.
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8. Specificaties van de balansposten
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9. Resultaatrekening
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10. Toelichting op de resultaatrekening

A. Opbrengsten
Directe opbrengsten
De opbrengsten zijn toegenomen door een groter aantal voorstellingen. In het schooljaar
hebben meer scholen dan voorheen een voorstelling afgenomen o.a. via CultuurSchakel (2017-2018).

B. Bijdragen
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 € 19.427.

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.
De post vrijwilligers/stagiaires is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Door de goede contacten met het
Grafisch Lyceum in Rotterdam zijn er stagiaires beschikbaar voor Briza. De stagiaires krijgen een kleine
vergoeding. Het aantal vrijwilligers bij Briza ten opzichte van 2017 is practisch gelijk gebleven (2018: 18
vrijwilligers en 9 stagiaires, maximaal 5 per periode/2017: 20 vrijwilligers en 9 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 (€ 32.283) 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 Ge-
meente heffingen worden uit de algemene opbrengsten van Briza betaald.

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.

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 2018.
Doordat er meer voorstellingen met meer publiek aanwezig is geweest in 2018 zijn de kosten gestegen ten
opzichte van 2017.

D.2. Activiteitenlasten materieel

Programmering
De programmeringskosten zijn doorbelast aan de betreffende projecten. Deze kosten zijn ten opzichte 
van 2017 gedaald.

Toelichting op bijlage projectkosten 2018
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 2018. 
Het betreft hier dus de werkelijke inkomsten en uitgaven in boekjaar 2018.

Deze inkomsten en uitgaven zijn (of worden) opgenomen in de diverse afrekeningen aan de
subsidieverstrekkers en de Gemeente Den Haag. De projecten die in 2018 een negatief saldo hebben zijn
voor een deel al opgenomen in 2017. 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 2018 afgerond en verantwoord:
- Protest met een staartje (red moeder natuur!, 4+)
- Weet je nog vroeger?! (liedjes en melodietjes uit de vorige eeuw, 55+);

De diverse fondsen hebben de afrekening ontvangen.
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11. Specificatie Verlies & Winst posten
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11. Overzicht projectkosten 2018
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