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VOORWOORD  

Beste lezer,


Voor u ligt de jaarrekening van de tweede editie van What You See Festival in Utrecht. Dit festival 
is een jaarlijkse, internationaal en multidisciplinaire kunstenfestival dat met verschillende 
kunstvormen en voor een breed publiek normen rondom gender en identiteit bevraagt en oprekt. 


Van 22 t/m 24 november 2019 introduceerden we belangwekkende en innovatieve kunstenaars 
als Silvia Gribaudi (IT), Lanre Malaolu (UK), Poliana Lima (BR), Carlos Pons Guerra (IT) en Maud 
Vanhauwaert (BE) in Nederland. We toonden een preview van In First Person van Daniel 
Mariblanca (SP/NO), boden aanstormende kunstenaars een mini-residentie, coproduceerden 
Human Landscape van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, implementeerden 
een intieme ontdekkingstocht door Utrecht en toonden een maand lang de expositie RISE-
COLLAPSE. We maakten unieke programma’s als Gender Eclectic in de Stadsschouwburg 
Utrecht, dat een onwaarschijnlijke mix van kunstuitingen toonde, What You See Symposium, 
waarin kunst diende als katalysator voor dialoog, en presenteerden het lounge event Dungeons 
and Drag Queens in poppodium EKKO, waarin drag en role-play een intrigerend verbond 
aangingen. In samenwerking met Leidsche Rijn Centrum ontwikkelden we bovendien een 
speciaal, gratis programma in het winkelcentrum van Leidsche Rijn en we nestelden met het 
filmprogramma in De Nijverheid. 


Onze ambities werden in februari 2019 gehonoreerd met een toekenning van de Gemeente 
Utrecht in het kader van de professionalisering van het festival. Dit gaf ons, naast de mogelijkheid 
een lange termijn visie op het festival te ontwikkelen (die zichtbaar wordt in de meerjarenaanvraag 
2021 - 2024), ook erkenning van de waarde van het festival voor de Gemeente Utrecht. Deze 
erkenning kwam ook uit andere hoeken. Het aantal fondsen dat het festival steunde, groeide van 
3 in 2018 naar 7 in 2019. Ook de publieksinkomsten groeiden, met name door de groei van het 
programma. De succesvolle crowdfundingactie, die in 2018 het festival mede realiseerde, werd 
omgezet naar What You Support; een platform waarmee individuen zich eenmalig of langdurig fi- 
nancieel aan What You See kunnen verbinden. Daarnaast sloten zich meer partners aan; 
Stadsschouw- burg Utrecht, poppodium EKKO en Leidsche Rijn Centrum verbonden zich aan het 
festival, waarmee ook de coproductiebijdragen groeiden. 


Een eerste aanzet is bovendien gedaan tot het betrekken van het bedrijfsleven bij What You See. 
We haalden een bescheiden bedrag op in de verkoop van advertentieruimte in ons 
festivalmagazine en creëerden een op maat gemaakte inclusiviteitstraining voor een internationale 
afdeling van Nike. Hierdoor hebben we de medewerkers ook iets beter kunnen betalen dan in 
2018. De kunstenaars binnen What You See Festival betaalden we al volgens de Fair Practice 
Code. Ook voor de eigen medewerkers hebben we hierin nu een flinke stap gezet. Tevens hebben 
we met een bezettingsgraad van meer dan 80%, onze doelstelling van 75% zaalbezetting voor de 
betaalde programmering ruimschoots behaald. 


Al met al kijken we terug op een prikkelende en succesvolle tweede editie, die naar meer smaakt. 
Daarom verheugen we ons op de derde editie van What You See Festival in november 2020.


Met vriendelijke groet,


Vincent Wijlhuizen

zakelijk & artistiek directeur
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Utrecht, 2 april 2020

Aan: What You See Festival

Opdracht:
Ten behoeve van het bestuur hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening
samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij 
de stichting.
Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, het voeren van de 
boekhoudiung en het samenstellen van de jaarrekening.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding, het doen van aangiften 
omzetbelasting en het adviseren van de onderneming. 
Op basis van de door ons gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.
De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren
in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een controleverklaring of
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting ben ik graag bereid,
Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen

Frieda Klaassen
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De stichting heeft ten doel:
- het initieren, produceren en coordineren van het What You See Festival n de daarbij behorende 
   culturele en maatschappelijke projecten.
- zulks in de ruimste zin van het woord;
- het verrichten van alle werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin 
   verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting What You See Festival is opgericht op 8-6-2017

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Secretaris: Sander van Oorspronk
Penningmeester: Jantien Plooij
Voorzitter: Selm Eric Gouda Wenselaers

Personeel:
De stichting heeft in 2019 geen personeel in dienst gehad.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 
2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 organisaties zonder winststreven uitgegeven  
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische  
kosten en kostprijzen.  

Grondslagen voor waardering 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op 
posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het vorig jaar. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde.
Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven. 
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Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan
twaalf maanden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de 
daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht. 

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn 
aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
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Balans per 31 december 2019

ACTIVA 2019 2018

Vorderingen

Debiteuren € 5.291 € 0
Omzetbelasting huidig jaar € 5.737 € 4.124

Nog te ontvangen subsidies
Gemeente Utrecht € 1.000
Fonds21 € 2.500
KF Hein € 2.500
Fentener van Vlissingen € 1.500
Prins Bernard Cultuurfonds € 5.000
BNG Cultuuronds € 9.500
Totaal nog te ontvangen subsidies 22.000€         11.500€         

Borg 150€               -€                    

Totaal vorderingen € 33.178 € 15.624

Liquide middelen

Bunq bank 3.548€           898€               

Totaal activa 36.726€         16.522€         
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Balans per 31 december 2019

PASSIVA 2019 2018

Eigen vermogen

Onverdeeld resultaat eerdere jaren 665€               -15€                
Exploitatieresultaat -€                680€               
Algemene reserve 665€               665€               

Kortlopende schulden

Crediteuren 3.185€           10.605€         
Nog te betalen kosten 32.875€         5.252€           
Totaal kortlopende schulden 36.061€         15.857€         

Totaal passiva 36.726€         16.522€         
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Baten 2019 2018

Fondsen (1) 83.805€               36.431€               
Bijdragen coproducenten (2) 18.700€               33.047€               
Eigen inkomsten (3) 11.734€               5.058€                  
Totaal baten 114.239€            74.536€               

Lasten

Personeelslasten (4) 29.799€               30.731€               
Programmering (5) 44.401€               15.962€               
Publiciteitskosten (6) 8.899€                  16.153€               
Productiekosten (7) 20.411€               10.898€               
Algemene kosten (8) 10.727€               111€                     

Totaal lasten 114.239€            73.855€               

Financiele baten en lasten -€                      111€                     
incidentele baten en lasten -€                      -€                      

Exploitatiesaldo -€                      681€                     
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Baten 2019 begroting 2018

1) Fondsen 
VSB Fonds 17.500€         17.500€         -€              
BNG Cultuurfonds 9.500€            9.500€            -€              
Gemeente Utrecht 20.000€         20.000€         15.000€       
Gemeente Utrecht professionalisering 6.950€            6.950€            -€              
Prins Bernard Cultuurfonds 5.000€            5.000€            7.500€          
Crowdfunding voor de Kunst -€                -€                    8.931€          
KF Heinfonds 5.000€            5.000€            3.500€          
Fonds21 10.000€         10.000€         -€              
Fentener van Vlissingen 1.500€            1.500€            1.500€          
Fonds Podiumkunsten 8.355€            8.355€            -€              
Totaal fondsen 83.805€         83.805€         36.431€      

2) Bijdragen coproducenten
Theater Kikker 6.600€            7.000€            6.600€          
Het Huis 1.400€            2.300€            1.310€          
Stadsschouwburg 2.200€            2.200€            -€                  
Leidsche Rijn Centrum 5.000€            5.000€            -€                  
HKU Centrum 3.500€            3.500€            -€                  
Overige bijdrages -€                -€                    25.137€       
Totaal bijdrages co-producenten 18.700€         20.000€         33.047€      

3) Eigen inkomsten
Recettes en workshops 8.273€            10.000€         5.058€          
Crowdfunding 1.875€            2.000€            -€              
Sponsoring 1.235€            -€                    -€              
Advertenties 350€               -€                    -€              
Totaal eigen inkomsten 11.734€         12.000€         5.058€         

Totaal Baten 114.239€      115.805€      74.536€      
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Lasten 2019 begroting 2018

4) Personeelslasten
Directie 6.800€            4.500€            9.500€          
Co-programmeur 6.800€            4.500€            6.250€          
Hoofd festivalproductie 6.800€            4.500€            7.500€          
Publiciteitsmedewerker 3.500€            3.500€            2.500€          
Technici 4.769€            4.000€            3.708€          
Productiemedewerker 600€               1.500€            -€              
Hospitality -€                -€                -€              
Medewerkers 530€               1000 250€             

Totaal personeel 29.799€         23.500€         29.708€      

5) Programmering
Grote zaal producties 7.030€            9.000€           6.153€          
Exposities -€                1.000€           3.259€          
Installatie 1.200€            750€              -€              
Kleine zaal producties 3.959€            4.900€           1.600€          
Voorstelling Het Huis 700€               3.500€           1.600€          
Previews Kleine Zaal Kikker -€                -€                    650€             
Conferentie 3.454€            3.900€           1.850€          
DJ's -€                500€              350€             
Workshop leiders 500€               1.000€           500€             
Film 250€               1.000€           -€              
In Between 898€               -€                    -€              
Ekko 3.000€            3.000€           -€              
HKU/Leidsche Rijn project 11.483€         12.500€         1.023€          

Stadsschouwburg 11.928€         8.500€           -€              
Totaal programmering 44.401€         49.550€         16.985€      
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2019 begroting 2018
6) Publiciteitskosten
Ontwerp Publiciteitsbeeld 1.710€            1.500€            1.000€          
Grafische vormgeving -€                -€                    5.000€          
Drukkosten 1.342€            3.000€            1.175€          
Vertaling -€                -€                    750€             
Website 55€                 -€                    4.000€          
Materiaalkosten 207€               -€                    313€             
Verspreiding 945€               1.950€            783€             
Video- en fimdocumentatie 1.786€            -€                    2.018€          
Advertenties 706€               1.500€            1.000€          
Aankleding locaties 50€                 -€                    115€             
Overige marketing 2.100€            700€               -€              
Totaal publiciteit 8.899€           8.650€           16.153€      

7) Productiekosten
Zaalhuur 6.700€            11.000€         5.510€          
Openingsborrel 62€                 -€                    419€             
Reis- en verblijfskosten 10.375€         13.155€         3.455€          
Catering/ sejours 3.275€            -€                    1.514€          
Totaal productie 20.411€         24.155€         10.898€      

8) Algemene Kosten
Administratie en accountant 1.752€            1.500€            -€              
Verzekering -€                500€               -€              
Algemene bureaukosten 1.897€            1.000€            111€             
Ontwikkeling organisatie 7.000€            6.950€            -€              
Overige algemene kosten 78€                 -€                    -€              
Totaal productie 10.727€         9.950€           111€            

Totaal lasten 114.239€       115.805€       73.855€       

Financiele baten en lasten -€                -€              
incidentele baten en lasten -€                -€              

Exploitatiesaldo -€                -€                680€             
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