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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. 

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.

@Muziektheaterbriza

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 oprichters 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 
gespeeld waarbij de eigen (artistieke)
inbreng motiveert en verbindt. 
De betrokkenheid van de spelers/
artiesten wordt hierdoor vergroot.
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Ondanks de Corona-crises die roet in het eten gooit voor de gehele culturele 
sector gaan wij toch eind 2020 de 25e verjaardag van Briza vieren. 

Er wordt gewerkt aan het Jubileumboek ‘25 jaar Muziektheater Briza’ met 
o.a. interviews met stagiaires, artiesten, vrijwilligers, Stip-baners, recensies, 
songteksten, vele foto’s en honderden QR-codes die de lezers leiden naar 
Streamingdiensten als YouTube en Spotify om de muziek en clips te bekijken en te 
beluisteren.

Briza bestaat in 2020 25 jaar!

De oude garde van Briza neemt stapsgewijs meer afstand door 
in minder jeugdprogramma’s mee te spelen. Briza is inmiddels 
een begrip in Den Haag en Omstreken, niet alleen voor de 
(school)jeugd maar ook steeds meer voor senioren. 

Tamara van der Loo, Andrea Noske, (beiden afgestudeerd aan 
de Paul van Vliet Academie). Wieger Hoogendorp en Trijntje 
Noske (afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten, drummer en dochter van de oprichters 
Yvette Olof en Jan Erik Noske)  hebben binnen Briza een 
werkplek als ZZP-er gevonden. Gezamenlijk worden nieuwe 
programma’s bedacht, gemaakt en gespeeld waarbij de 
eigen (artistieke)inbreng motiveert en verbindt altijd met 
maatschappelijk relevante onderwerpen. De betrokkenheid 
van de spelers/artiesten wordt hierdoor vergroot.

Briza blijft verjongen!
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Senioren op bezoek

113 schoolvoorstellingen in 2019

Dankzij de afdeling Welzijn van 
de gemeente Den Haag en enkele 
op senioren gerichte fondsen 
wist Briza in 2019 weer wat meer 
senioren te bereiken zowel in 
de zorginstellingen 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 Bruist!

Voor het schoolseizoen 2019/2020 is er een digitale mailing 
gedaan met een interactieve brochure die (per productie 
aanklikken) YouTubefilmpjes liet zien. Ondanks het feit dat het 
aanbod van Cultuurschakel veel te groot is in verhouding tot het 
aantal scholen in Den Haag, schreven zich bijna hetzelfde aantal 
leerlingen in als in 2018 met ongeveer 8.000 bezoekers.

Briza speelde in 2019 133 voorstellingen specifiek gericht 
op senioren (18x Liedjes van Verlangen in zorginstellingen 
en 15x in het ‘Grand Café 2019 van Stichting De MIX 
Wereldmuziek).
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Alle Fluiten, Snaren & Trommels (4+)
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Senioren hebben net als iedereen ook recht op een portie 
cultuur buitenshuis, liefst overdag! Iedereen (55+) mag 

aanschuiven bij mooie, toegankelijke voortellingen 
in het Zeeheldentheater: Wat een muzikaal feest!

bekijk de trailer op youtube

60+

alle fluiten
     snaren
 &  Trommels
            (4+)

ZeeHeldenTheater Trompstraat 342 Den Haag 070-3992222 www.Briza.nl info@Briza.nl

Vijf nieuwe programma’s in première 
2019

31x Circus Kosmos
Niet teveel gamen, want dat geeft problemen.

6x Over Water en 
Zee enzo
Daar was laast een meisje 
loos.

25x Alle fluiten, 
snaren en 
Trommels 
Interactief 
meedoeprogramma.

15x Grand Café 2019 
ism Stichting De MIX 
Voor senioren in het 
Zeeheldentheater.

18x Liedjes van verlangen
liedjes en melodietjes uit de vorige 
eeuw, voor senioren in zorginstellingen 
en de omliggende buurbewoners.
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Protest met een staartje

Red moeder natuur!

Vredespaleis

    Azië
noordpool

Afrika

Den haag 

Trompstraat 342 Den Haag 070-3992222 www.briza.nl info@briza.nl                     Zeeheldentheater Trompstraat 342 Den Haag 070-3992222 www.briza.nl info@briza.nl

Protest met een staartje

Red moeder natuur!

Vredespaleis

    Azië
noordpool

Afrika

Den haag 
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Op school en in het theater!

Zeeheldentheater    Trompstraat 342     Den Haag    070-3992222    www.briza.nl    info@briza.nl

BRIZA TROMPSTRAAT 340 2518 BT DEN HAAG TEL. 070-3992222 INFO@BRIZA.NL WWW.BRIZA.NL 

4+

2018

2016
t/m

WO 2 en mijn familie

‘Waargebeurde verhalen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van 
familie van Muziektheater Briza’

en mijn familieen mijn familie

‘Waargebeurde verhalen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van 

Verlening/reprise

6x 3B’s
Bach, Beethoven en Brahms, over pesten en 
buitensluiten.

1x Alle Hens aan 
dek!
meedoeprogramma met als 
thema de zee

3x WO2 en mijn 
familie
familieverhalen.

7x Protest met een 
staartjes
Red Moeder Natuur!

1x Aap noot mies
Samen met z’n allen.
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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 onderdeel uit van het begeleidende lespakket.

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 Youtube-kanaal).

Streaming, Youtube
& Lesbrief

PW
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Muziektheater Briza en duurzaamheid

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 duurzame technische 
voorzieningen (o.a. ledverlichting, ecograsdak, 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. 

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!

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; 

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.
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vijf nieuwe programma’s 
voor de jaren 2020/2021

Zonder kleur geen geluk

De kleurendief Liedjes van vroegâh

Hondje gezien?! Een Muzikale Wereldreis

interactief meedoeprogramma

liedjes die je niet wilt 
vergeten, o.a. voor senioren 
in zorginstellingen deels 
gecanceld vanwege corona.

De verdwenen letters....
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Grand Café ( 9+)

75 jaar vrijheid en mijn familie ( 9+)

Verhalen van o.a. George Maduro, Anton de Kom
en de eigen familie.

ism Stichting De MIX
Voor senioren in het Zeeheldentheater.
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Verhalen van o.a. George Maduro, Anton de Kom
en de eigen familie.

Briza Website

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 de 
groep Briza en het Zeeheldentheater.

Aanbeveling

WWW.BRIZA.NL

Muziektheater Briza: Al jarenlang een begrip op vele basisscholen.

Door middel van hun prachtige schoolvoorstellingen heeft Briza al jaren bijgedragen aan de muzikale 
ontwikkeling van heel veel kinderen in Den Haag.
De voorstellingen zijn keer op keer weer verrassend mooi, sprankelend, ontroerend, vrolijk en 
emotioneel. Het is bijzonder mooi om te zien wat muziek losmaakt bij de kinderen. Met het grootste 
gemak worden hedendaagse problemen aan de kaart gesteld. De kinderen maken kennis met een 
groot aantal instrumenten en door de afwisseling van theater, tekst en muziek blijven de kinderen 
tot op het laatst geboeid kijken en meedoen tijdens de voorstellingen. Want interactief zijn deze 
voorstellingen zeker! Of je nu met je klas naar het Zeeheldentheater gaat of dat de voorstellingen op 
school worden gegeven, het blijft iedere keer een feestje om dit weer mee te maken. De uitgebreide en 
uitnodigende lesbrieven bij hun voorstellingen maken de voorstelling nog completer en je voldoet ook 
nog aan meerdere kerndoelen van het kunst- en cultuuronderwijs.    
Als een van de weinige gezelschappen in Den Haag zijn hun voorstellingen ook geschikt voor het 
speciaal onderwijs, zelfs voor scholen zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een beperking is 
het heel goed mogelijk om deze voorstellingen te bezoeken of het gezelschap op school uit te nodigen, 
Eventueel is aanpassen aan de doelgroep bespreekbaar. 
Door de variatie aan muziek, tekst en het interactief meedoen creëren zij een sfeer van verbondenheid 
en vrolijkheid in de zaal. Je voelt de energie! Wat een muzikaal feestje!
Briza, ik hoop dat jullie nog vele jaren op deze manier door gaan met het inspireren van de kinderen en 
leerkrachten in Den Haag met jullie prachtige voorstellingen!

Esther Hakkoer
Cultuur Coördinator 
De Haagse Scholen
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Aanbeveling 

De directie van Muziektheater Briza, Jan Erik Noske en Yvette Olof zijn professionele, zeer bevlogen, 
artistieke mensen. Jan Erik studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heeft 
zijn hele carrière professioneel muziek gemaakt en gecomponeerd. Yvette heeft de klassiek ballet/
dansopleiding op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag afgerond en 
jarenlang gedanst, o.a. bij het NDT. 
Zij zetten zich met hun unieke voorstellingen al jarenlang in voor kwetsbare mensen, waaronder 
ouderen en mensen met een beperking. Ze maken voor leerlingen uit het voortgezet en basisonderwijs 
in Den Haag en het hele land muziekvoorstellingen, die altijd goed aansluiten op het niveau van de 
leerlingen. De onderwerpen doen er toe: discriminatie, klimaatverandering, pesten,  red de natuur, 
jongens en meisjes zijn gelijk etc. Kinderen die niet vaak of nooit in een theater komen worden betoverd 
door de artistieke muzikale voorstellingen, gaan er helemaal in op en worden meegenomen in de 
onderwerpen op een speelse interactieve manier. 
Gelukkig is dit theater. Vaak is een bezoek aan Briza voor kinderen een eerste kennismaking met 
theater. Ze sluiten het direct in hun hart, omdat het puur en oprecht muziektheater is en ze mee 
mogen doen. Gelukkig is het geen theater met hoogdravende poespas, met artistieke snobs, met vage 
voorstellingen die kinderen niet begrijpen. Gelukkig is dit gezelschap er voor ouderen, die genieten in de 
verzorgingstehuizen van de voorstellingen, waar ze muziek horen uit vervlogen tijden. Ze worden er blij 
van. Hier gaat het toch uiteindelijk om? 
De parade paardjes van de Gemeente Den Haag, krijgen al jarenlang subsidie, het is vechten tegen de 
bierkaai. Maar petje af voor Jan Erik Noske en Yvette Olof die elke keer opnieuw het gevecht aan gaan. Ik 
gun hen de erkenning die ze verdienen te krijgen. 
Sandra Bal
Museale en Culturele Projecten &
Hoofd Projectenbureau Haagse Musea
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Social Media: wordt volger, bekijk
en beluister Briza en haar oprichters!

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 
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 
melodies’. 

Daarnaast zijn er ook meerdere video-kanalen op YouTube 
(Briza, Zeeheldentheater, Jan Erik Noske en Shaun Erik) waarop 
honderden clips middels speellijsten bekeken en beluisterd 
kunnen 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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vijf nieuwe producties
in 2019

Fantasie vergeet dat nie!

Circus Kosmos (4+)

Over Water en Zee enzo ( 4+)

Daar was laatst een 
meisje loos…

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 verstoppen 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 wordt de 
fantasie en verwondering van de kinderen geprikkeld. Mooie en gekke liedjes afgewisseld met dans. 
De kinderen worden actief bij de voorstelling betrokken. Na afloop worden vragen beantwoord. 
Grappig, ontroerend, mooi en actueel! Geschikt voor projecten rondom fantasie en de gevaren van 
de verslaving aan de digitale wereld. 
Lesmateriaal: digitale lesbrief voor leerlingen & docenten (downloaden briza.nl)
Voor elke school het jubileum-boek Briza 25 jaar (1995-2020) met vele QR-codes.

Zang, spel en dans: Andrea Noske, Tamara van der Loo, Shakira Wardenaar, 
Gregory Vanhouttem en Jan Erik Noske.
Poppen: Caroline Hoenstok
Kostuums: Renate de Vries
Techniek: Jaap Vis, Jorick vs Meijs, Herman Marissen, Michael vd Helm en Lion Wittenberg

Een speelse voorstelling dat 100 jaar 
geleden speelt, toen meisjes nog niet mee 
mochten varen, maar Kiki wil wèl mee!! Met 
internationale liedjes en melodietjes over 
de zee. Boten, zeilen, water, storm, piraten, 
warmte, kou en nog veel meer komen aan 
bod. Muziek uit o. a. de Caraïben, Turkije, 
Ierland, Zweden, IJsland en Scheveningen. 
De kinderen varen en zingen begeleidt 
door ukelele, kazoo, caja, watermakers, 
accordeon, dwarsfluit, viool, basgitaar, 
lepels en percussie (vervolg op het 
succesvolle ‘Alle hens aan dek’). Op verzoek 
van de school kunnen wij dit programma 
ook aanpassen voor speciale gelegenheden 
(o.a. juffendag, opening, nieuwe directeur).

Zang, spel en dans: Shakira Wardenaar, Yvette 
Olof en Jennie Hidding
Muzikanten: Gregory Vanhouttem, Jaro 
Stulrajter en Jan Erik Noske.
Kostuums: Yvette Olof
Decors: Jan Erik Noske
Techniek: Jaap Vis, Jorick vd Meijs, Herman 
Marissen, Michael vd Helm en Lion Wittenberg
 Lesmateriaal: digitale lesbrief voor leerlingen & 
docenten (downloaden briza.nl)
Voor elke school het jubileum-boek Briza 25 
jaar (1995-2020) met vele QR-codes.

Een Muzikale Wereldreis

(nieuw 4+, groepen 1 
t/m 4)

Aan de hand van een eigen 
modern sprookjesverhaal 
nemen de 
Briza-vertellers de kinderen 
mee op een muzikale reis over 
onze aardbol. Gaandeweg 
komen zij langs allerlei landen 
met hun verschillende culturen. 
Liedjes en melodietjes met dans 
en beweging over eten, slapen, 
dromen en nog veel meer. Een 
reis door het heden, verleden en 
de toekomst met behulp 
van een tijdmachine.
Livemuziek met o.a. viool, 
piano, ukelele, bas, kalimba’s, 
panfluit, zang en percussie 
waarbij de kinderen nauw 
betrokken worden.

Muzikanten: Trijntje Noske, Jaro 
Stulrajter en Jan Erik Noske
Techniek: Jaap Vis, Jorick vd Meijs, 
Herman Marissen, Michael vd 
Helm en Lion Wittenberg
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Alle Fluiten, Snaren & Trommels (4+)

Liedjes van Verlangen 55+

Interactief programma 
waarbij de kinderen veel mee 
kunnen doen

Een kennismaking met bijzondere 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 speelt Mozart op zijn mini Steinway 
concertvleugel. De kinderen spelen o. a. mee in het wasbordorkest, 
leren lepels spelen, zingen en bewegen mee op deze reis over 
onze aardbol.

Trijntje Noske: slagwerk, percussie, gitaar & zang
Jaro Stulrajter: viool, & akoestische basgitaar
Jan Erik Noske: fluiten, Charango en gitaar
Lesmateriaal: digitale lesbrief voor leerlingen & docenten 
(downloaden briza.nl). Voor elke school het jubileum-boek Briza 25 
jaar (1995-2020) met vele QR-codes.

Met ‘Liedjes van Verlangen?! (Voor senioren in zorginstellingen) oogstte 
Briza opnieuw veel succes. Er werden in 2019 18 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. Dit met als doel 
senioren uit hun cultureel isolement te halen (o.a. ondersteund door stichting 
brentano’s, fonds1818, albert heijn, haags groene kruis fonds, gemeente den 
haag) en de gemeente Den Haag, afdeling ouderenbeleid). Acht 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 en enkele 
vrijwilligers georganiseerd. 

Als vervolg op het bezoeken van ouderen in zorginstellingen werkte Briza mee aan 
het project ‘Grand Café’ van Stichting De Mix op dinsdag,- en woensdagmiddagen. 
Ouderen uit zorginstellingen en zelfstandig wonende ouderen hebben gratis 
entree. Daarnaast worden de senioren om een vrijwillige bijdrage gevraagd 
als onderdeel van het dekkingsplan. Briza maakte een speciale, veelzijdige 
voorstelling voor ‘Grand Café 2019’ waar de senioren zich erg goed in konden 
herkennen.
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Vormgeving, PR, Marketing & PS Publiciteits 
Service

Cultural Governance (Directie/Bestuur/Organisatie)

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.

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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Protest met een staartje

Red moeder natuur!
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Van ieder project werd altijd een DVD/CD-Box gemaakt. 
Protest met een staartje is de laatste productie 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 onderdeel uit 
van het begeleidende lespakket.

Educatieve DVD’s/CD boxen vervangen 
door Streaming en YouTube
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Samenwerking (musici met 
een beperking

De lesbrief

(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. 

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 
specialiste Sandra Bal.
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Samenwerkingspartners

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

Stichting Briza Den Haag

2019
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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 2019 bestond het bestuur uit:

Exploitatie resultaat en eigen vermogen per 31 december 2019
De omzet van Stichting Briza steeg in 2019 met €15.386 van Є152.044 (2018) naar 
€167.430 (2019), zie pagina 26 van het financieel jaarverslag 2019. Deze omzetstijging komt door het 
spelen van meer producties en het bereiken van meer leerlingen. Briza heeft het jaar 2019 afgesloten 
met een negatief resultaat van €3.089. 
Briza heeft per eind 2019 een positief eigen vermogen van Є8.203

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 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.

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

Voorzitter                             
Penningmeester                   
Secretaris 
Lid
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Waarderingsgrondslagen

grondslag voor resultaatbepaling

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 nadelig resultaat van € 3.089 zal verrekend worden met het eigen vermogen.

Den Haag, 7 september 2020

_________________________                                            ___________________________
Dhr. J.M.A. van Alphen,                                                          Dhr. Drs. H.T. Kessler,
Voorzitter                                                                                   Penningmeester
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Verkorte Verlies & Winstrekening

Concept: 16-07-20

 
€ % € %

A ) Opbrengsten uit activiteiten 86.230€               51,5% 69.303€               45,6%
B ) Opbrengsten uit subsidies 81.200€               48,5% 82.741€               54,4%

Totaal Opbrengsten 167.430€             100,0% 152.044€             100,0%

C1) Beheerslasten personeel 9.344€                 5,6% 32.283€               21,2%
C2) Materiele Beheerslasten 24.188€               14,4% 25.072€               16,5%

Totaal Beheerslasten 33.532€               20,0% 57.355€               37,7%
     

D1) Activiteitenlasten Personeel 57.917€               34,6% 58.384€               38,4%
D2) Activiteitenlasten Materieel 63.463€               37,9% 33.358€               21,9%

 121.380€             72,5% 91.742€               60,3%

Bijzondere baten en lasten 
meerjarige projecten 14.100€               8,4% -€                         
Bijzondere lasten 1.507€                 0,9% -€                         0,0%

Exploitatie Resultaat 3.089-€                 -1,8% 2.947€                 1,9%

Verkorte Verlies & Winstrekening
2019 2018
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Definitieve bijdragen van Fondsen voor nieuwe produkties

Circus Kosmos (periode 2018-2020)
Fonds 1818: 17.500,00€       
Mullerfonds: 3.000,00€         
Totaal toezeggingen 20.500,00€       

Alle Fluiten Snaren & Trommels (2019-2020)
Fonds 1818 7.275,00€         
Stichting Boschuisen: 5.000,00€         
Weeshuis der Doopsgezinden: 7.500,00€         
ASN Foundation: 5.000,00€         
Charity Stichting Rob Beers: 5.000,00€         
Totaal toezeggingen 29.775,00€       

Over Water en zee enzo (2019-2020)
Admiraal Van Kinsbergen Fonds: 750,00€            (in behandeling)
M.O.A.C. Gravin van Bylandt Stichting: 2.000,00€         
Stichting St.Nicolaas Gasthuis: 3.000,00€         
Totaal toezeggingen: 5.750,00€         

Hondje gezien?! 2019-2021
Schiefbaan Hovius Fonds: 3.500,00€         
VSB Fonds: 6.000,00€         
Fonds 1818: 7.000,00€         
ZaBaWas 5.750,00€         
Totaal toezeggingen: 22.250,00€       

Liedjes van Verlangen (2019)
Stichting Brentano's: 2.700,00€         
Fonds1818: 2.400,00€         
Gemeente Den Haag: 7.500,00€         
Haags Groene Kruis Fonds: 2.500,00€         
Totaal toezeggingen: 15.100,00€       

Fonds-bijdragen voor 
nieuwe producties
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Balans
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Toelichting op de balans

Materiele vaste activa
In 2019 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 2018 toegenomen met € 63.190. 
Onderstaand volgt een toelichting betreffende de belangrijkste posten.

De te ontvangen omzetbelasting 4e kwartaal 2018 bedraagt €5.388.

De debiteuren zijn toegenomen met € 3.910. 
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;

Liquide middelen
De liquide middelen zijn afgenomen met € 6.543.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is in 2019 afgenomen met € 3.089. 
Hierdoor bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2019 € 8.203.

Kortlopende schulden
De nog te betalen bedragen zijn toegenomen met € 18.584.
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Specificaties van de balansposten
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Resultaatrekening
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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 (2018-2019).

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 € 15.386.

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.

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.

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 2019 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 2018 is practisch gelijk gebleven (2019: 17 vrijwilligers en 8 
stagiaires, maximaal 4 per periode/2018: 19 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 (€ 9.344) 
komen ten laste van de algemene middelen.
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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 2019.
Doordat er meer voorstellingen met meer publiek aanwezig is geweest in 2019 zijn de kosten 
gestegen ten opzichte van 2018.

D.2. Activiteitenlasten materieel
Programmering
De programmeringskosten zijn doorbelast aan de betreffende projecten. Deze kosten zijn ten 
opzichte van 2018 gestegen.

Toelichting op bijlage projectkosten 2019
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 
2019. Het betreft hier dus de werkelijke inkomsten en uitgaven in boekjaar 2019.

Deze inkomsten en uitgaven zijn (of worden) 
opgenomen in de diverse afrekeningen aan de 
subsidieverstrekkers en de Gemeente Den Haag. 
De projecten die in 2019 een negatief saldo hebben zijn 
voor een deel al opgenomen in 2018. 
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 2019 afgerond en 
verantwoord:
-3B’S (8+) 
-Circus Kosmos (4+) 
-Liedjes van Verlangen (55+)

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