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Het jaar 2016 werd geheel  in
door de voorbereidingen voor
Kill the West in me

beslag genomen
het nieuwe project :

ln het jaarverslag ?01 5 werd al  u i tgebreid ingegaan op de voorbereidingen voor
het project l( l l  the West in me. Aan het slot van die beschouwing lezen we:

" Omdat de aanvragen voor de componisten om het werk te schrijven - de zg.
componeersubsidie - zijn opgenomen in de FPK aanvraag is de
levensvatbaarheid van het project in feite volledig afhankelijk van een positief
advies van het FPK!
Mocht het FPK negatief adviseren dan zal van realisatie moeten worden
afgezien."

Nu kan worden vastgesteld dat het FPI(  posi t ief  heeft  besloten in augustus
201 6.
Vanaf dat moment z i jn de voorbereidingen in een stroomversnel l ing gekomen.
Daarbi j  moesten al lereerst  twee belangr i j l<e problemen worden 'opgelost ' :

1.
Omdat het om een semi-theatrale voorstel l ing g aat zi ln de l<osten hoog en
moest er nog beduidend meer subsidie worden verworven

2.
In de begrot ing naar het FPI(  en over ige fondsen is ui tgegaan van acht

voorstel l ingen. Het is dus essent ieel  dat  er  acht worden'ver l<ocht ' .  Als er
minder concerten worden gereal iseerd moet een evenredig deel  van de
"voorstel l ingsl<osten" worden terugbetaald.  Een zwaard van Damocles was
echter de volgende voorwaarde van het FPI( :  Als er s lechts 50o/o wordt
gereal iseerd (  4 dus) dan is er spral<e van wanprestat ie en moet ool< een deel
van de "voorbereidingsl<osten" worden terugbetaald.

1
kvk 41183406



ad1.
Mede danl<zi j  het  wer l< Peter van Amstel  is  er  zeer succesvol  subsidie
'b innengehaald '  .
Het betref t  echter in de meeste geval len wel  een zg. "garant ie-subsidie".

Dat betel<ent dat er pas wordt ui tgel<eerd nSdat het project  is  vol tooid en de

afrekening is goedgel<eurd.  Al leen het FPI(  ( i  00%), de Gemeente Utrecht
(95o/o) en de NORMA-St icht ing (90o/o) betalen vooraf .
Dat l<an er in de eindfase van het project  toe le iden dat de St icht ing met een

t i jdel i j l< l iquidi te i tsprobleem wordt geconfronteerd.

ad?.
Er z i jn op di t  moment zes optredens "ver l<ocht"  waarvan twee op basis van

'partage' .  Daarmee is het pro. lect  u i t  de hierboven vermelde gevarenzone.

Als gevolg van het opheffen door de Gemeente van het podium RASA in

Utrecht lcon de premiere daar geen doorgang vinden en wordt nu in Theater

l ( i l< l<er opgetreden op partage-basis.

Onder andere om een optreden in 'het  zuiden des lands'  te ver l<r i jgen is een

samenwerl<ing aangegaan met de jonge theatergroep HetGeluidMaastr icht .

De twee nog ontbrel<ende optredens moeten op zi ln laatst  in de herfst  van

201 B worden gereal iseerd.
Dat is ool< het stadium waarbi j  de l iquidi te i tsvraag zich zal  lcunnen voordoen.

Financidle verantwoording

Al le reeds in ?016 verworven subsidies voor het project  Ki l l  the West in me zi jn
geboel<t  a ls voorui tontvangen bedragen, omdat het project  in 201 7 wer l<el i jk

wordt gereal iseerd.
Daarom zi jn de reeds ontvangen bedragen op de exploi tat ierel<ening Niet

vermeld bi j  BATEN, B2: subsidies/pr ivate middelen.
Het totaalbedrag aan voorui tontvangen subsidies is vermeld bi j  de Passiva op

blz.  9 van de jaarrel<ening.

Om dezel fde reden zi jn de voorui tbetaalde project l<osten Niet  vermeld op de

exploi tat ierel<ening bi j  Lasten, E1: Ze zi ln bi j  de Act iva vermeld op blz.B.
Nadeel van deze opzet is dat de reeds ontvangen Baten en de reeds gemaakte

Lasten niet  gespeci f  iceerd vermeld worden in de laarrel<ening 201 6.

Mede daarom volgt  h ier  een overzicht  van de voor het project  verworven
subsidies:



Garant iesubsidie Voorschot in 2016

Fonds Podiuml(unsten +
Gemeente Utrecht

€ 43.000 product ie
€ 22.000 composi t ies

€ 43.000 product ie
€ 22.000 composi t ies

Gemeente Utrecht € 1 0.000 € 9.s00
Prins Bernard
Cultuurfonds

€ 1 0.000

l(ersjes-Fonds € 3.s00
El ise Mathi lde Fonds € 1 .500
l(F Hein Fonds € 2.000
Fent.  v.  Vl issinqen Fonds € 2.500
Gravin v.  Bylandt St icht . € 1 .000
TOTAAL: € 74.500

ln 2017 verworven: voorsch ot  2017

NORMA St icht inq € 9.000 € 4.500
Lira-Fonds € 2.7 60
TOTAAL 2017: € 107 .260 € 7 9.000

Geconstateerd moet worden dat het eigen vermogen op

van 201 5:  Met een zeer ger ing exploi tat ieoverschot van

l<omt de Algemene Reserve op € 2524,-

het lage niveau bl i l f t
€ 109,-  over 2016

d rs. eyyps

Utrecht,  10 j
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