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Inleiding
Stukafest 2021 zou een feestelijk Stukafest worden. Stukafest bestond namelijk twintig jaar,
Stukafest Enschede en Stukafest Groningen zouden de vijftiende editie vieren en Stukafest
Zwolle de vijfde verjaardag. Helaas stonden 2020 en 2021 in het teken van de COVID-19
pandemie. Nog geen maand na de laatste editie van Stukafest 2020 ging Nederland in
lockdown en werd fysiek contact uitgebannen. Er was hoop dat de lockdown een
kortdurende oplossing was en dat de pandemie snel over zou waaien maar dat bleek niet
het geval.
Een festival waarbij publiek en artiest in een knusse studentenkamer elkaar ontmoeten was
door de omstandigheden ondenkbaar. Iets wat Stukafest al vroeg inzag en waarom
Stukafest al vanaf juni 2020 aan een plan B en plan C werkte om toch te blijven doen wat we
doen. Dit plan C bleek uiteindelijk de aanzet voor het digitale festival dat Stukafest
organiseerde in februari 2021: Stukafest TV.
De organisatie van Stukafest TV, het digitale festival, was uniek in verschillende opzichten.
Zo ontstond er een samenwerking tussen Stukafest Nederland en de Stedelijke besturen
zoals deze nog nooit heeft plaatsgevonden, wist Stukafest een stream neer te zetten die
uniek in opzet was en deden er zich mogelijkheden voor waar Stukafest anders nooit
rekening mee gehouden had.
Het bestuursjaar 2020/2021 was zeker een uniek en zwaar jaar maar alle Stukafest besturen
kijken met een tevreden blik terug. In dit verslag zetten we graag de resultaten van Stukafest
in het afgelopen jaar uiteen en vergelijken we die met onze doelen en geplande resultaten.
De oorspronkelijke doelen, gemaakt met fysieke activiteiten in gedachte, zijn niet altijd
gehaald door de wijzigingen in de plannen maar we geven graag een uiteenzetting van hoe
we toch ons best hebben gedaan deze doelen te behalen.
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Activiteitenverslag
Stukafest is een multidisciplinair cultureel studentenfestival. Sinds het ontstaan van
Stukafest in 2001 toveren we jaarlijks in februari studentenkamers om tot mini theaters
waarin een jong en nieuwsgierig publiek in aanraking kan komen met de meest
uiteenlopende disciplines. Van singer-songwriters, jazz en klassieke muziek tot bijvoorbeeld
toneel, kleinkunst, dans, lezingen, poëzie, film, workshops en installatiekunst. In dertien
studentensteden verspreid over Nederland stellen elk jaar 500 studenten hun kamers
beschikbaar voor makers om hun performance te tonen. Stukafest 2021 zag echter anders
uit door de COVID-19 pandemie. Onder deze kop geven we graag verslag van onze
belangrijkste activiteiten in bestuursjaar 2020/2021.

Effect Covid-19 op activiteiten
Voor Stukafest 2021 stond er een festival op de planning in elk van de 13 studentensteden,
workshops voor de lokale besturen bij partners en andere locaties, en 3 workshopdagen.
De effecten van de Covid-19 pandemie waren al in het begin van het jaar voelbaar doordat
de eerste workshopdag van bestuursjaar 2020/2021 digitaal moest plaatsvinden. Deze
workshopdag werd uiteindelijk verdeeld over vier zondagen tijdens welke de verschillende
workshops digitaal plaatsvonden. De tweede workshopdag die in september plaatsvond kon
door de lichtere maatregelen wél fysiek doorgaan. De derde workshopdag die in november
plaats zou vinden moest helaas weer digitaal plaatsvinden, deze keer wel met alle
workshops op dezelfde dag gepland. Naast dit ‘vaste’ programma van workshops zouden
we ook verdiepings-workshops aanbieden om meer kennis te kunnen bieden en een inkijkje
in de culturele sector. Deze workshops zouden ook op locatie bij verschillende culturele
organisaties plaats moeten vinden, dit kon niet doorgaan.
Verder werd er al vrij snel duidelijk dat de 13 fysieke Stukafest edities in de studentensteden
van Nederland niet mogelijk gingen zijn waardoor er uiteindelijk gekozen is voor een digitale
versie van Stukafest genaamd Stukafest TV. Deze digitale editie werd gestreamd op vier
vrijdagen in februari en trachtte een unieke stream te zijn die zich onderscheidde door de
interactiviteit en het gevoel van Stukafest ook digitaal over te brengen. Hierdoor werd het
aantal artiesten dat op Stukafest geprogrammeerd werd teruggebracht naar 36 artiesten in
plaats van de ruim 150 artiesten die normaal op Stukafest in het hele land te zien zijn.
Naast de hoofdactiviteit “Stukafest” organiseren veel stedelijke besturen ook
bij-evenementen om Stukafest te promoten, om extra aandacht te leggen op een specifiek
discipline of extra inkomsten te krijgen. Deze bij-evenementen zijn normaliter een mooie
uitlaatklep voor veel extra creativiteit van de stedelijke besturen en resulteren vaak in extra
creatieve evenementen die Stukafest in het geheel sieren. Even leek het erop dat de
bij-evenementen juist wel door konden gaan naast de digitale editie van Stukafest. Dit bleek
echter ook niet mogelijk waardoor ook deze kleinere evenementen gedurende het jaar veelal
niet doorgegaan zijn.
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Talentontwikkeling
De talentontwikkeling van Stukafest is een belangrijke peiler van onze activiteiten aangezien
elk jaar een nieuwe aanwas van stedelijk bestuurders begint met de organisatie van een
nieuw Stukafest. In bestuursjaar 2020/2021 waren het 69 personen die Stukafest
organiseerden in het hele land. Deze bestuurders zijn over het algemeen onervaren in de
culturele sector en festivalorganisatie en Stukafest Nederland zet een
talentontwikkelingstraject in om deze bestuursleden alle kennis en vaardigheden mee te
geven om Stukafest goed te kunnen organiseren.

Workshops
De talentontwikkeling activiteiten van Stukafest bestonden dit jaar uit 3
workshop-momenten. Het eerste workshop-moment heeft digitaal moeten plaatsvinden. Dit
moment was de eerste kennismaking van de Stukafest bestuurders en vond plaats in de
maand juni. In plaats van één volledige dag waarop de workshops plaatsvinden hebben we
ervoor gekozen om de digitale sessies te spreiden en zo vonden in juni 2020 7 verschillende
workshops plaats verspreid over de 4 zondagen. Deze serie workshops bestond uit een
workshop met alle basisinformatie over Stukafest, inleidingen op de functies van voorzitter,
penningmeester en fondsenwerver, een workshop over het vormen van beleid en schrijven
van een projectplan en twee workshops om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op het
beleid te bespreken en het scenario-plan van Stukafest te presenteren en bespreken.
De tweede workshop-dag van Stukafest kon op 13 september fysiek plaatsvinden, rekening
houdende met de regels van de 1,5 meter samenleving. Dit had een meerwaarde voor zowel
Stukafest Nederland als de Stukafest steden doordat de besturen elkaar daadwerkelijk
ontmoetten. De workshops die gegeven zijn tijdens deze dag zijn als volgt:
Titel workshop

Spreker

Organisatie

Presentatie culturele
samenwerkingen

Gijs Mak

Stukafest Nederland

Presentatie COVID-19 &
crowdfunding plannen

Robin van der Sluis, Eline
Mann

Stukafest Nederland,
Stukafest Rotterdam

Code Diversiteit & Inclusie

Robin van der Sluis

Stukafest Nederland

Fondsenwerving

Tessa Kloost

Oerol Festival

Marketing en social media

Sjoerd Huismans

Friendly Fire

Theater programmering en
programma beleid

John De Weerd

Het Nationale Theater &
Theaterfestival De Parade
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De derde workshop-dag in november moest door de nationale lockdown digitaal
plaatsvinden. Er is wel voor gekozen om deze workshops allemaal op één dag te laten
plaatsvinden, anders dan in juni. Het programma van deze workshop-dag was als volgt:
Titel workshop

Spreker

Organisatie

Streaming techniek en OBS
Studio

Richard Janssen, Rico
Neeter

Popronde

Crowdfunding

Lisanne Brouwer

Voordekunst

Marketing

Siart Smit

Oerol festival

Werkdruk & burn-out

Robin van der Sluis

Stukafest Nederland

Inclusiviteit

Robin van der Sluis

Stukafest Nederland

De Stukafest comités
In bestuursjaar 2020/2021 heeft Stukafest voor het eerst gewerkt met comités, bestaande uit
Stukafest bestuurders. Deze comités zijn opgezet om mee te denken met het nationaal
beleid van Stukafest in bepaalde onderwerpen. In 2020/2021 hebben twee comités
plaatsgenomen. Één comité dat het beleid rondom de COVID-19 scenarios maakte en zich
bezighield met vervolgstappen. Het tweede comité organiseerde hoofdzakelijk de planning,
het verloop en de uitwerking van de crowdfunding-actie (zie kop “Crowdfunding” op pagina 15)
die Stukafest opgezet heeft in november 2020.
De comités werkten samen met Stukafest Nederland aan het landelijke beleid en
behandelde vraagstukken waar ze als stedelijk bestuur minder mee te maken krijgen. Ook
werd binnen de comités van de bestuursleden gevraagd om een open blik te houden en
meerdere belangen te overwegen in beslissingen die ze maakten over Stukafest. De
bestuursleden mochten zich vrijwillig aanmelden voor de comités om zo verdiepender mee
te denken over beleid. Over een periode van twee maanden kwam elk comité om de week
bij elkaar voor besprekingen. Van het COVID-19 comité is een kleiner comité in november
en december nog actief geweest ten behoeve van de organisatie van Stukafest TV.
In totaal zijn bij de twee comités 13 stedelijke bestuurders betrokken geweest, ondersteund
door drie Stukafest Nederland bestuursleden. De comités zijn een belangrijk orgaan
geweest in keuzes zoals de vorm van de crowdfunding-actie, de ticketprijs van het digitale
festival Stukafest TV, en de algehele opzet van Stukafest TV. Daarnaast is vanuit het
COVID-19 comité ook het initiatief ontstaan voor het onderzoeksrapport (zie kop
“Onderzoeksrapport” hierna) dat geschreven is voor Stukafest dit bestuursjaar.
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Onderzoeksrapport
Voor de organisatie van “Stukafest TV” en vanuit het COVID-19 comité is er in september
2020 een kennisdeling-proces ingezet met collega-organisaties uit de culturele sector die
eerder digitale activiteiten organiseerden, zoals Oerol Festival, Het Rietveld theater,
SPRING Festival, Nationale Opera en Ballet en Wordbites (Zie ook kop “Netwerk en
Stakeholders” op pagina 21). Vanuit deze kennisdeling is een breder onderzoek gestart welke
heeft geleid tot het onderzoeksrapport “A research on digital festivals and payment
methods”.
Aan dit onderzoeksrapport werkten Gerard Sangrà Navarro (Stukafest Rotterdam) en
Quirina Geijsen (Stukafest Amsterdam) samen met Robin van der Sluis (Stukafest
Nederland) om een basis te vormen voor beslissingen voor “Stukafest TV”. Dit
onderzoeksrapport groeide uit tot een handreiking met ervaringen van 19 culturele
organisaties met betrekking tot digitale activiteiten, literatuuronderzoek uit meer dan 16
bronnen en de ervaringen van Stukafest zelf bij de organisatie en het resultaat van
“Stukafest TV”.
Het onderzoeksrapport is vrij downloadbaar gemaakt voor iedereen via, onder andere, de
website van Stukafest. Ook heeft Stukafest het onderzoeksrapport gedeeld met het hele
netwerk en de ondersteunende organisaties en belangenorganisaties binnen de culturele
sector.

Evaluatie
Stukafest Nederland neemt gedurende het bestuursjaar uitgebreid de tijd om te evalueren
met de stedelijke besturen. Over het eigen functioneren van de bestuurders, de relatie
tussen het stedelijk beleid en het landelijk beleid, communicatie tussen Stukafest Nederland
en de Stukafest steden en werkmethoden binnen Stukafest.

Evaluatie met stedelijke bestuurders
Door de maatregelen rondom de COVID-19 pandemie was het voor Stukafest Nederland in
de meeste gevallen niet mogelijk om fysiek naar de stedelijke besturen te reizen om te
evalueren. Hierdoor vonden de evaluaties minder regulier plaats dan vorige jaren en
ontstonden er meer evaluatiemomenten met daarbij niet alleen Angelika als
stedencoördinator maar ook met Robin als voorzitter van Stukafest Nederland. Voornamelijk
evaluatiemomenten met Stukafest Groningen en Stukafest Leeuwarden, over de
implementatie van nieuw beleid rondom COVID-19 zijn hierin ervaren als waardevolle
momenten om in contact te zijn met de Stukafest stedelijke besturen. Ook zijn deze
evaluaties goede momenten om gedurende drukke perioden stil te staan bij het eigen beleid.
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Op 14 maart 2021 vond de landelijke evaluatie-dag plaats. Op deze dag vond er een
plenaire evaluatie plaats, moderated door de Raad van Toezicht van Stukafest. In deze
plenaire sessies werden onderwerpen als digitalisering van Stukafest, de algehele
organisatie en de effecten van, en het beleid tijdens COVID-19 besproken. Naast deze
plenaire sessie vonden er evaluaties plaats tussen de stedelijke besturen en Stukafest
Nederland bestuurders. Hierin werden de wederzijdse communicatie, werkzaamheden en
eventuele verbeterpunten besproken.

Belangrijkste resultaten uit de evaluatie:
-

-

-

De communicatie met Stukafest Nederland was soms inconsequent doordat de
voorzitter van het bestuur het beste beschikbaar was terwijl dit niet het hoofdzakelijke
contactpersoon was. Vanaf het volgende bestuursjaar worden de functies
herverdeeld waardoor de voorzitter meer mogelijkheid tot contact heeft binnen het
gegeven aantal uren, en er een meer duidelijke “route” wordt gemaakt om contact op
te nemen met Stukafest Nederland.
De systemen binnen Stukafest over verantwoordelijkheden, besluitvorming en
taakverdeling zijn niet duidelijk vastgelegd waardoor er verwarring ontstaat over de
relatie tussen Stukafest Nederland en de Stukafest steden. Om hier beter mee om te
gaan worden de verschillende systemen en afspraken rondom communicatie vanaf
komend bestuursjaar op papier vastgelegd.
De effecten van de COVID-19 pandemie werden als vermoeiend en onduidelijk
ervaren maar op het moment dat er een duidelijk, eenduidig, beleid vanuit Stukafest
Nederland vast lag, ervaarden stedelijke besturen vooruitgang in de organisatie en
het resultaat, Stukafest TV, werd als een goede vervanging van een fysiek Stukafest
ervaren en in het speciaal werd gezegd dat Stukafest TV zich duidelijk
onderscheidde ten opzichte van andere streams in corona-tijd.

Interne evaluatie
Ook binnen Stukafest Nederland vindt er gedurende het jaar evaluatie plaats. Door de
COVID-19 maatregelen creëerde Robin als voorzitter maandelijks ruimte voor een
persoonlijk gesprek met elk teamlid. Dit om te praten over de intensiteit van de werkdruk, de
geestelijke gesteldheid bij de geldende maatregelen en de motivatie. Deze momenten
werden door het team ervaren als fijne contactmomenten.
Daarnaast heeft het Stukafest Nederland bestuur vanuit de landelijke evaluatiedag een
uitgebreide eigen evaluatie gehouden in twee dagen waar gekeken werd naar de keuzes,
het functioneren van het team en de uitwerking van het beleid. Een aantal van de uitkomsten
van deze interne evaluatie zijn meegenomen naar de heidag.
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Belangrijkste resultaten uit de evaluatie:
-

-

-

Mede door de effecten van COVID-19 voelde het team zich afgelopen bestuursjaar
verder gedistantieerd van elkaar en bleek er minder overzicht van elkaars werk. Dit is
logisch doordat het hele team op afstand samenwerkt en elkaar bijna niet fysiek heeft
ontmoet. Wekelijks met elkaar vergaderen en elkaar updaten hielp hiertegen maar
vanaf de evaluatie is er gewerkt aan een duidelijker systeem om vanaf afstand beter
met elkaar te kunnen werken en elkaar op de hoogte te stellen. Dit systeem omvat
onder andere beter gebruik van de project management tool die Stukafest gebruikt
en duidelijkere afspraken over bereikbaarheid gedurende de week.
Over de talentontwikkeling was soms niet duidelijk welke budgetten en
mogelijkheden er waren. Dit mede doordat de taken rondom talentontwikkeling niet
duidelijk bij één bestuurder lagen. Er is daarom besloten te bekijken of er binnen de
functies iemand een talentontwikkelingstraject kan ontwikkelen voor zowel het
Stukafest Nederland bestuur als de stedelijke bestuurders.
De werkdruk in combinatie met onduidelijkheid over werkzaamheden zorgde soms
voor extra spanningen binnen het bestuur. Daarom zijn er meerdere besluiten
gemaakt over het vaststellen van taken, communicatie over de taken en de
(gedeelde) verantwoordelijkheden over taken en tijdens belangrijke/drukke
momenten.

Heidag
Op de heidag van Stukafest Nederland heeft het bestuur twee dagen uitgebreid
gereflecteerd op de missie en visie van Stukafest, het doel van Stukafest Nederland en hoe
zich dit mogelijk efficiënter kan vertalen in de verdeling van verantwoordelijkheden binnen
het Stukafest team. Verdere input vanuit de interne evaluatie en de landelijke evaluatiedag
wordt verder verwerkt in het beleid van Stukafest 2021/2022.

Belangrijkste resultaten uit de evaluatie:
-

-

Tijdens de heidag werd duidelijk dat een aantal taken van Stukafest Nederland de
boventoon namen over de belangrijkste taak van Stukafest Nederland; de
talentontwikkeling van de stedelijke besturen. Daarom zijn de taken van het
Stukafest Nederland opnieuw geprioriteerd en zijn taken zoals het bestellen van
merchandise voor alle Stukafest steden teruggegeven aan de stedelijke besturen.
Als resultaat van de heidag is de samenstelling van het team geherdefinieerd tot een
team bestaande uit 5 functies. Namelijk, een voorzitter, penningmeester,
fondsenwerver, marketing/pr-coördinator en de nieuw samengestelde functie van
coördinator talentontwikkeling. Binnen deze functies is duidelijker waar
verantwoordelijkheden liggen en wat de contact schema's zijn voor de stedelijke
besturen. Vanaf bestuursjaar 2021/2022 werkt het Stukafest Nederland bestuur met
de nieuwe samenstelling van het bestuur.
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Stukafest TV
Met de COVID-19 pandemie die zich in 2020 en begin 2021 verder uitspreidde over het land
werd steeds duidelijker dat Stukafest creatief moest omgaan met de actualiteiten om toch
een passende editie te organiseren voor het publiek. Onder deze kop zetten we graag uiteen
hoe we met de wijzigende situatie om zijn gegaan en hoe dit er uiteindelijk uit zag.

Scenario plannen
Aan het eind van het voorjaar van 2020 werd al duidelijk dat de doorgang van Stukafest
2021 als fysiek festival op losse schroeven stond. Daarom is, aan de hand van van de de
brief van de Raad voor Cultuur van 18-05-2020 aan minister van Engelshoven, een plan
uitgewerkt over hoe om te gaan met de verschillende scenario’s die de Raad voor Cultuur
schetste in de brief. Dit plan werd de basis op waar Stukafest zich voorbereidde voor een
fysieke, hybride of digitale editie in 2021.
Het scenario’s plan werd in september door het COVID-19 comité bekeken en bijgewerkt
met de actualiteiten van dat moment. Door de basis van het plan en de toevoegingen van
het COVID-19 comité kon Stukafest zich gemakkelijker aanpassen aan de actualiteiten
rondom de pandemie.

Beslissing over fysieke doorgang
Vanaf half september werd steeds duidelijker dat alleen een fysieke editie van Stukafest niet
haalbaar ging zijn. Aan de hand van het scenario’s plan begon het plannen van een hybride
festival al snel. Het COVID-19 comité en Stukafest Nederland faciliteerde een groot deel van
de plannen die werden besproken met alle stedelijke bestuurders.
In oktober bleek het aantal besmettingen met COVID-19 in het land snel op te lopen en werd
duidelijker dat er een grote derde golf en mogelijk een nieuwe lockdown ging plaatsvinden.
Daarom werden vanaf begin oktober gesprekken gevoerd tussen de Stukafest besturen over
het geheel afschaffen van de fysieke editie en half oktober besloot het Stukafest Nederland
bestuur dat er beter gefocust kon worden op een digitale editie van Stukafest. Dit zorgde
uiteraard voor teleurstelling maar ook voor opluchting en duidelijkheid.

Opnamen en editing Stukafest TV
Voor het maken van Stukafest TV is als filmmaker en editor het bedrijf Blokmakers uit
Utrecht aangenomen. Deze partij heeft eerder al met Stukafest gewerkt voor de aftermovie
van Stukafest Utrecht en bleek een partij met veel ideeën en zin in de uitdagende opdracht.
Voor de productie van de opnamen heeft het COVID-19 Comité de leiding genomen en
voornamelijk Gerard uit het Stukafest Rotterdam bestuur heeft de productie geleid. Zo is er
een schema gemaakt waarin de Blokmakers langs de 12 steden voor opnames gingen in 6
dagen. De stedelijke besturen waren zelf verantwoordelijk voor het draaiboek, het vinden
van de artiesten, het vinden van de locatie, contact met de technici en crew en alles rondom
de productie zelf. Dit zorgde voor een element van fysieke productie meemaken voor de
stedelijke besturen, ook in corona-tijd.
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Voor de opnamen van de hosts van Stukafest TV zijn drie, erg diverse, geschikte hosts
gevonden die ieder een eigen sfeer meebracht naar Stukafest TV. De drie hosts waren Afra
Rijkhoff, theatermaker, docent en programmeur uit Groningen, Guy Corneille, danser en
muzikant uit Utrecht en Jesse Vos, singer-songwriter en spoken word artiest uit Breda. De
opnamen en editing van de hostvideos binnen Stukafest TV werden verzorgt door Indy van
Lieshout en Ella van Sleeuwen, bestuurders van Stukafest Tilburg die binnen hun studie
“Communicatie and international event, music & entertainment studies” het filmen en editen
voor extra studiepunten konden uitvoeren.
Verder ontstonden de Stukafest TV live-streams uit videos gemaakt door de steden over de
studentenkamers, het eigen bestuur en de stad. Hierin daagden we de stedelijke besturen
uit om over hun eigen identiteit en profilering na te denken en de videos te maken, dan wel
zelf of met hulp van zelf ingeschakelde professionals. Hieruit volgden zeer diverse korte
videos waarvoor de stedelijke besturen creatief hebben nagedacht over bericht, middelen en
uiterlijk.
Het totaal van deze video's samen met korte video's van partners uit de culturele sector en
visuals werd in januari en februari 2021 ge-edit tot de 12 streams van 2,5 uur die in februari
in 4 keer uitgezonden werden.

Uitzendingen Stukafest TV
Op vrijdag 5, 12, 19 en 26 februari werden de verschillende edities van Stukafest TV
uitgezonden. Elke week kon het publiek tussen, in totaal, 9 artiesten kiezen die in drie
rondes uitgezonden werden. Tussen elke ronde waren de video’s te zien die de stedelijke
besturen gemaakt hebben om hun stad te presenteren, video’s over Stukafest in de
afgelopen 10 jaar, previews van de artiesten die te zien zijn op de avond en videos van de
verschillende hosts die het programma presenteren.
Stukafest TV bestond elke week uit drie “zenders” die tegelijkertijd gestreamd werden;
Channel 1, Channel 2 en Channel 3. Elke zender droeg de programmering van een van de
drie steden die die vrijdag het programma presenteerde. De verdeling van de uitzendingen
en zenders zag als volgt uit:
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Over hoe de stedelijke besturen vertegenwoordigd werden per kanaal is het volgende
schema een voorbeeld uit de eerste week Stukafest TV:
Hosts:

Guy Corneille

Afra Rijkhoff

Jesse Vos

Channel 1

Channel 2

Channel 3

Week 1
05-02-2021
Round 1

Cloudsurfers

Round 2
Round 3

Gyna &
Nijmegen Hannah

Middelburg Eva Huisman

Tilburg

Broken Toaster
Records
Nijmegen Umber Stills

Middelburg Ike Krijnen

Tilburg

Roi Soleil

Maria B.C. and His
Middelburg Supermarket Society Tilburg

Nijmegen Marc Buren

Het programma van Stukafest TV bood een grote verscheidenheid aan bekende artiesten en
jonge makers, disciplines en thema’s. Een greep uit de programmering van 36 verschillende
artiesten is bijvoorbeeld: de experimentele dansfilm van Ilja Geelen, de Nederdisco van
Boter Boter, de drag-show van Emily Salvia, de solo-voorstelling van Ferhat Kaplan, de
documentaire “De Kleurrijken” van Pomme Willemse, bluegrass artiest en singer-songwriter
Tim Knol, harp-duo Sanne & Sarah, de korte film “EDEN” van Leendert Roosenbrand, de
dansvoorstelling van Joan Ferré, garagepunk van Maria B.C. and His Supermarket Society,
rap van Fintense en spoken word van Xina Mercken (aka Storytrooper).

Kwantitatief: bezoekers Stukafest TV
Het aantal bezoekers van een digitaal evenement is moeilijk exact te achterhalen, vooral
omdat veel mensen de streams met meerdere mensen samen kijken en we nooit exact per
link kunnen achterhalen hoeveel mensen echt gekeken hebben. Echter hebben we wel in
het publieksonderzoek na Stukafest TV bewust gevraagd naar met hoeveel mensen men
Stukafest TV gekeken heeft. Hieruit bleek dat er per link gemiddeld 2,435 mensen keken
naar Stukafest TV.
Bezoekers van Stukafest TV hebben op verschillende manieren kunnen kijken naar
Stukafest TV. Hieronder geven we graag aan welke groepen mensen toegang kregen per
regeling en hoeveel personen dit zijn:
Ticketverkoop
Uiteraard hebben we tickets verkocht voor Stukafest TV. Deze tickets zijn verkocht voor een
Pay-What-You-Can prijs met een minimum van €2,70. Met dit systeem hoopten we een
beroep te doen op bezoekers om eerlijk te kijken naar welk bedrag zij konden missen voor
Stukafest TV zonder dat we om een waardering van de bezoeker vragen, wat wel een risico
is in een Pay-What-You-Want systeem. Deze beslissing volgde direct uit het
onderzoeksrapport (zie kop “Onderzoeksrapport” op pagina 6). Voor de vier weken heeft
Stukafest TV in totaal 769 links verkocht.
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Crowdfunding campagne
Personen die gedoneerd hebben aan de crowdfunding campagne zijn belangrijk geweest in
het mogelijk maken van Stukafest TV en daarom kregen zij automatisch toegang tot
Stukafest TV. Vanuit de crowdfunding is de link naar Stukafest TV, in totaal verspreid over
vier weken, 202 keer geopend.
Artiesten, stedelijke besturen en partners
De artiesten, de stedelijke Stukafest bestuurders en partners die bijgedragen hebben aan
Stukafest TV mochten uiteraard gratis naar Stukafest TV kijken. In totaal is er verspreid over
de vier weken 425 keer naar Stukafest TV gekeken door deze groep.
Samenwerkingen met hogescholen en universiteiten
Voor Stukafest TV heeft Stukafest speciale afspraken gemaakt met Saxion Hogeschool in
Enschede, HZ in Vlissingen en Middelburg en met Tilburg University en Fontys in Tilburg.
Met deze opleidingen is afgesproken dat zij voor een vooraf afgesproken bedrag de link
onder hun studenten mogen verdelen. Met de hogescholen in Tilburg is zelfs afgesproken
dat zij de toegang voor Stukafest TV “uitkochten” om heel Tilburg vrije toegang te geven. Uit
deze samenwerkingen hebben we in totaal, verspreid over vier weken, 214 kijkers gehad.
Als de bovenstaande gegevens vermenigvuldigd worden met het gemiddelde van 2,435
bezoekers per link komen we tot de volgende tabel met betrekking tot de totale geschatte
bezoekerscijfers:

Source

Total links

Total est.
watch

% total

Tickets

769

1873

47,8%

Crowdfunding

202

492

12,5%

Organisatie en partners

425

1035

26,4%

Opleidingen

214

521

13,3%

1610

3920

100,0%

Uit de tabel is af te lezen dat het totaal aantal (geschatte) bezoekers van Stukafest TV 3920
is. Dit is een positief aantal bezoekers aangezien we met de fysieke editie van Stukafest in
2020 nog 4774 bezoekers trokken en dus blijkt dat het bezoekersaantal bij de digitale editie
maar 17,9% lager ligt.
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Kwalitatief: bezoekers Stukafest TV
Zoals gezegd heeft Stukafest na de laatste editie van Stukafest TV een kort
publieksonderzoek uitgezet bij het publiek. Dit om inzicht te krijgen in de aantallen
bezoekers maar ook naar de basis demografische gegevens en de beweegredenen om de
stream te bekijken. Dit publieksonderzoek is een toevoeging op de gegevens die we al van
onze kaartkopers hebben verzameld. De volgende gegevens volgen uit deze bronnen:
Beweegreden
Kijkend naar waarom mensen naar Stukafest TV kijken geeft het grootste gedeelte van de
bezoekers aan dat de belangrijkste reden om te kijken is dat ze woonachtig zijn in een van
de Stukafest steden (50,7%) Verder geeft 47,3% aan het bestuur van de Stukafest-stad
persoonlijk te kennen. 22,4% van de mensen die het publieksonderzoek ingevuld heeft,
geeft aan Stukafest TV te hebben gekeken voor het programma en 13,4% geeft aan te
hebben gekeken omdat ze via social media of andere marketing de streams vonden.
Dit ligt redelijk in lijn met het aantal avonden dat bezoekers naar Stukafest TV keken. Het
overgrote deel van de respondenten (82,1%) geeft aan maar 1 avond Stukafest TV te
hebben gekeken en daarbij geeft 49% van de respondenten aan te wonen in een van de
Stukafest steden.
Doelgroep
Als we kijken welk publiek Stukafest heeft betrokken bij Stukafest TV valt op dat 16,48% van
de bezoekers boven 34 jaar is en daarmee buiten de reguliere doelgroep van Stukafest valt.
14,20% van de bezoekers van Stukafest TV bevond zich in de leeftijdscategorie 26-34 jaar
en het overgrote gedeelte van het publiek (69,32%) bevond zich in de categorie 18-24 jaar.
Verder zien we dat van de bezoekers 53,12% van de bezoekers zich als vrouwelijk
identificeert waar 23,06% zich als mannelijk identificeert 23,82% deelt het gender liever niet
of identificeert zichzelf niet als vrouwelijk of mannelijk.
Als laatste, weer kijkend naar het publieksonderzoek, zien we dat 26,9% van de bezoekers
van Stukafest TV niet in een van de Stukafest steden woont. Waar deze personen wel
wonen verschilt van andere steden of dorpen in Nederland tot de Verenigde Staten,
Duitsland en Roemenië. Dit laat zien dat een digitale versie van Stukafest daadwerkelijk
toegankelijker is voor mensen buiten de Stukafest-steden en ook zo wordt bezocht.
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Crowdfundingactie
Om de nieuwe plannen rondom de digitale activiteiten van Stukafest TV te kunnen realiseren
heeft Stukafest Nederland de begroting moeten herzien en plannen gemaakt om een
crowdfunding-actie op te zetten om te kunnen voorzien in de hogere kosten. Om de
crowdfunding-actie te plannen en uit te voeren heeft Stukafest Nederland ondersteuning
gekregen in de vorm van het crowdfunding-comité (zie kop “De Stukafest Comités” op pagina 5).
De crowdfunding-actie genaamd “Breng jij Stukafest TV thuis?” stond online via
crowdfunding platform “Voordekunst”. De campagne ging online op 27 oktober 2020 startend
met een ‘stille week’ waarin de campagne intern werd gedeeld tussen familie en vrienden
van de Stukafest organisaties. Hierdoor startte de campagne openbaar met 30 donaties en
een gedoneerd bedrag van €1335, 14% van het totaalbedrag.
Vanaf de openbare start van de crowdfunding campagne werd er in enkele dagen snel tot
20% gedoneerd. Daarna liepen donaties gestaag op. Bij het naderen van de oorspronkelijke
einddatum liepen de donaties ook sterk op aangezien de urgentie van de campagne
duidelijker werd. Doordat het doelbedrag op de oorspronkelijke einddatum echter niet
behaald is bood Voordekunst ons een uitstel van twee weken aan. Tijdens dit uitstel kwamen
donaties in wisselende hoeveelheden binnen. Uiteindelijk werd een week voor de nieuwe
einddatum van 14 december het doelbedrag van €9500 bereikt. Na het bereiken van het
doel is er nog voor €301 aan donaties binnen gekomen waarmee de crowdfunding
campagne met 103% aan donaties succesvol was.

Voortgang crowdfunding campagne “Breng jij Stukafest TV thuis?”
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Uiteindelijk heeft de campagne “Breng jij Stukafest TV thuis?” 196 donaties ontvangen, van
187 donateurs, met een gemiddeld donatiebedrag van €50,01. 75 (38%) van de donaties
werden gegeven zonder dat er een tegenprestatie verwacht werd. 68 donateurs werden
binnen de Stukafest TV uitzendingen extra bedankt voor hun bijdrage. 19 donateurs
doneerden en mochten hun persoonlijke bericht tijdens Stukafest TV voorbij laten komen, 23
donateurs doneerden en ontvingen als bedankje een speciaal ontworpen Stukafest
jubileum-trui en 3 donaties vonden plaats voor een bedrag van minimaal €500. Daarnaast
mocht de campagne ook een bijdrage ontvangen van Kunstraad Groningen en Provincie
Groningen. Iedereen die doneerde werd hartelijk uitgenodigd om in februari de vier
uitzendingen van Stukafest TV te bekijken.
Het opgehaalde bedrag van de crowdfunding campagne zorgde ervoor dat de technici, die
Stukafest TV opgenomen en ge-edit hebben, betaald konden worden en dus dat Stukafest
TV door kon gaan. Met het extra bedrag dat opgehaald is hebben we de drie hosts kunnen
inhuren om Stukafest TV te presenteren.
Naast dat de crowdfunding campagne ervoor zorgde dat Stukafest toch (digitaal) plaats kon
vinden in 2021 was de campagne ook een hart onder de riem voor alle Stukafest besturen
en heeft Stukafest een betere relatie met het publiek op kunnen bouwen. Door de campagne
hebben we een beter idee van wie ons publiek is en hebben we een groot netwerk van
Stukafest fans die aangegeven hebben graag op de hoogte gehouden te willen worden van
onze activiteiten, deze groep zal in 2021/2022 de belangrijkste eerste groep zijn die we met
het loyaliteitsprogramma aan Stukafest willen verbinden.
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Reflectie op doelstellingen
Voor het bestuursjaar 2020/2021 zijn een aantal doelstellingen gesteld. Een aantal van deze
doelstellingen hebben dit bestuursjaar door de effecten van corona anders uitgepakt. In dit
hoofdstuk beschrijven we graag de doelstellingen en de uiteindelijke resultaten omtrent de
doelstellingen.
Organisatie doelen
1. De organisatie van Stukafest Nederland contractueel vastleggen voor meerdere
jaren.
Met het opstellen van een ZZP-overeenkomst met de bestuurders van Stukafest Nederland
is dit doel geslaagd.
2. De bestuursleden minimaal twee keer per jaar een training te doen laten volgen op
het gebied van educatie geven, vrijwilligers aansturen of een onderwerp dat gelieerd
is aan de eigen functie.
Door corona bleek er veel kennis extra nodig te zijn binnen het bestuur waardoor het
Stukafest Nederland bestuur deze kennis zich actief eigen gemaakt heeft. Dit gebeurde in
workshops die Stukafest zelf organiseerde tijdens de ‘bootcamps’ voor de stedelijke
besturen, waar speciaal voor dit jaar workshops over streaming en crowdfunding
plaatsvonden. Maar ook kregen de leden van Stukafest Nederland toegang tot de
conferentie “No Man’s Land” die digitaal plaatsvond en hebben de bestuursleden van
Stukafest Nederland meerdere workshops bijgewoond over Diversiteit & Inclusie door de
toetreding van Stukafest Nederland bij het PACT netwerk in Utrecht.
Talentontwikkeling
3. Naast de workshops die tijdens bootcamps aangeboden worden, ook workshops op
locatie houden, om zo kennis te laten maken met het werkveld. Dit zal 3x per jaar
gebeuren.
Dit doel is door de corona-maatregelen niet behaald doordat het niet mogelijk was voor
bestuurders om fysiek naar een locatie te reizen. In plaats hiervan is er breder ingezet op
externe sprekers die tijdens de (digitale) workshops spraken.
4. Financieel de mogelijkheid bieden aan stedelijke bestuursleden om externe
trainingen te volgen bij andere instanties.
Dit doel is bereikt door voor de geïnteresseerde Stukafest bestuurders toegang tot de
digitale conferentie “No Man’s Land” te kopen. Verder heeft Stukafest Nederland zich bij het
Utrechtse PACT aangesloten waar ook mogelijkheid was voor diverse stedelijk bestuurders
om workshops te volgen.
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5. Om de diversiteit in de programmering te waarborgen wil Stukafest Nederland vanaf
het bestuursjaar 2020/2021 het aantal culturele partners verder uitbreiden. De
partners zullen betrekking hebben op klassieke muziek en educatieve lezingen.
Vanaf september 2020 vonden vergevorderde gesprekken plaats met klassiek festival
“Wonderfeel” en radio-programma “Vrije Geluiden” om een samenwerking te
bewerkstelligen. Echter door het besluit om enkel nog een digitaal festival te organiseren
waren er nog maar geringe mogelijkheden voor de samenwerking en vielen de gesprekken
stil. Dit zijn echter contacten die Stukafest Nederland nog steeds heeft en onderhoudt voor
een mogelijke toekomstige samenwerking.
Acquisitie
6. De financieringsmix uitbreiden door het aantal sponsors van 2 uit te breiden naar 3,
voor een bedrag van bij elkaar €3.000.
Door de situatie rondom corona werd het steeds moeilijker om sponsoren te vinden. Dit
vanwege de tijdsbesteding van het Stukafest Nederland bestuur en de financiële
onzekerheid waar veel organisaties mee kampten. Wel heeft Stukafest Nederland met hulp
van de Stukafest steden een succesvolle crowdfundingcampagne afgerond waarmee een
bedrag van €9801 is opgehaald. Daarnaast zorgde de samenwerking met Saxion
Hogeschool voor een sponsorbijdrage van €750.
7. Een hogere betrokkenheid onder bezoekers bewerkstelligen, door het
loyaliteitsprogramma StukaFam aan te bieden. Hiervoor moeten, vanaf het
bestuursjaar 2021/2022, 50 leden verzameld worden die gemiddeld €20 per jaar
doneren.
Dit doel is niet behaald. Dit is mede te wijten aan de druk die het Stukafest Nederland
bestuur ervaren heeft door corona. Door deze druk werden taken die losser staan van de
organisatie van Stukafest TV achtergesteld en hierdoor is het loyaliteitsprogramma op een
lagere prioriteit geschat. Aan het einde van 2021 zijn er echter opnieuw stappen gezet om
het loyaliteitsprogramma weer op te starten. In deze stappen zit er veel waarde in de
crowdfunding campagne van Stukafest van eind 2020. De donateurs van deze crowdfunding
zijn de belangrijkste fans van Stukafest en hebben aangegeven graag op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen rondom Stukafest.
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Marketing
8. Om het merk Stukafest een hogere kenbaarheid te geven zal het bereik van social
media posts aan het einde van het bestuursjaar 2020/2021 met 20% gestegen zijn.
Dit doel is in zijn totaliteit behaald echter is het zo dat het bereik van Facebook gedaald is,
door een stijging van het Instagram bereik van 387,8% echter, is dit doel ruim bereikt. Het
verschil in de daling/stijging van het bereik laat een trend zien waarbij onze doelgroep
steeds minder gebruik maakt van Facebook maar meer van Instagram en zelfs nieuwere
social media.

9. Om het eigen bereik van Stukafest Nederland te verhogen zal aan het einde van het
bestuursjaar 2020/2021 het totale aantal volgers op Instagram en Facebook met
10% zijn gestegen.
Het aantal Facebook likes op 31 juni is 1.759 en het aantal Instagram volgers is 586. Vorig
jaar op 1 juli was dit aantal voor Facebook 1.726 en voor Instagram 496. Te zien is dus dat
er op Facebook een lichte stijging heeft plaatsgevonden van 1,91% maar dat er op
Instagram een stijging plaatsgevonden heeft van 18,14%. Ook dit verschil in de stijgingen
kan worden gezien als een gevolg van het wegtrekken van onze doelgroep uit Facebook.
Het totaal aantal volgers op Instagram is wel meer dan 10% gestegen waarmee dit doel dus
behaald is.
10. Om te achterhalen hoe bezoekers van Stukafest in aanraking komen met het festival
zal er een enquête uitgezet worden onder bezoekers na Stukafest 2021.
Dit doel is geslaagd. Voor een uitwerking van deze enquête zie koppen “Kwantitatief:
bezoekers Stukafest TV” en “Kwalitatief: bezoekers Stukafest TV” op pagina’s 11 en 13.
11. De Stukafest website zal meer ingezet worden als centraal platform voor informatie
over het festival. De website bezoeken zullen om die reden aan het einde van het
bestuursjaar 2020/2021 met 5% zijn gestegen.
Van 1 juli 2019 tot 31 juni 2020 tellen we een aantal websites gebruikers van 30.451. Van 1
juli 2020 tot 31 juni 2021 is dit aantal echter maar 11.307. Dit wijten we aan het feit dat de
crowdfunding campagne en de Stukafest TV streams juist aandacht verplaatst hebben van
de website naar Voordekunst.nl en social media. Verder heeft een groot deel van de ticket
kopers van Stukafest TV de stream bekeken vanuit de webomgeving van onze
ticketaanbieder Ik Ben Aanwezig in plaats van via de Stukafest omgeving.
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Netwerk en Stakeholders
De stedelijke besturen van Stukafest staan in verbinding met de stad en regio waarbinnen zij
werken, en hebben sterke banden met hogescholen en universiteit, met cultuurpodia zoals
poppodia, theaters en filmhuizen en met lokale ondernemers en horeca.
Stukafest Nederland richt zich op een nationaal netwerk om zichzelf te presenteren, om mee
samen te werken maar ook om mogelijk aan bij te kunnen dragen.
Hieronder sommen we op, de belangrijkste partijen en activiteiten die te maken hebben met
het netwerk en stakeholders van Stukafest Nederland:
-

-

-

-

-

Op het gebied van talentontwikkeling verbindt Stukafest meerdere organisaties en
professionals uit de culturele industrie aan zich om hun kennis en ervaring in te
schakelen voor de verschillende workshops die Stukafest organiseert. Voorbeelden
van organisaties die we op deze manier aan Stukafest gebonden hebben dit jaar zijn
bijvoorbeeld Oerol Festival, Het Nationale Theater en Popronde. Voor een volledige
lijst van workshopgevers, zie kop “Workshops” op pagina 4.
Binnen samenwerkingen heeft Stukafest partners waar samen naar de
programma-mogelijkheden worden gekeken van beide partijen. Hoewel er vanwege
corona geen mogelijkheden waren voor een programma-samenwerking heeft
Stukafest de banden met Café Theater Festival en Cameretten Festival onderhouden
en nieuwe lijnen gelegd met Wonderfeel festival en VPRO Vrije Geluiden. Verder is
Stukafest benaderd door, en zijn gesprekken gestart met, het Tapas Theater en Delft
Fringe Festival in 2021. Met Popronde bestond een samenwerking waar wij
apparatuur van Popronde mochten gebruiken voor ons digitale festival als wij werk
verzorgde voor de hoofd technicus van Popronde, die anders in corona-tijd werkloos
zou zijn. Dit deden wij graag.
Kennisoverdracht is voor Stukafest altijd belangrijk geweest en in corona-tijd nog
belangrijker geworden. Binnen kennisoverdracht hebben we als belangrijkste het
onderzoek naar digitale evenementen uitgezet en hebben we voor dit onderzoek
contact gehad met 19 verschillende organisaties in de culturele sector. Variërend van
grote organisaties als het Concertgebouw, DI-RECT en Nationale Opera & Ballet tot
kleine podia en individuele makers zoals het Rietveld theater, dB’s en Wordbites. Dit
onderzoeksrapport is vervolgens gedeeld met het hele netwerk van Stukafest en
openbaar gezet in de hoop dat verschillende culturele organisaties profijt uit het
rapport kunnen halen.
Binnen Stukafest TV ontstond ruimte om ‘reclames’ in te voegen en zo heeft
Stukafest het netwerk benaderd of zij een aandeel in deze promotie wilden,
kosteloos. Hierop ontvingen we positieve reacties en video's van poppodium De
Kroepoekfabriek, dansgezelschap De Dansers, Museumkaart en CJP.
Stukafest Nederland is in bestuursjaar 2020/2021 toegetreden tot het PACT Utrecht
netwerk. Dit is een netwerk van culturele organisaties die zich inzetten voor
diversiteit & inclusie binnen de culturele sector (Zie kop “Code Diversiteit & Inclusie” op
pagina 25). Binnen dit netwerk heeft Stukafest Nederland nauwe banden met
verschillende culturele organisaties en fondsen die een vestigingsplaats in Utrecht
kennen.
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Reflectie op de culturele codes
Binnen de culturele sector worden “de drie codes” steeds belangrijker en juist in een jaar
gedomineerd door de Covid-19 crisis zijn deze codes van enorm belang. In deze kop
beschrijven we graag hoe Stukafest Nederland omgegaan is met de codes in het afgelopen
jaar.

Governance Code Cultuur
Stukafest Nederland past sinds maart 2020 de principes en aanbevelingen van de
Governance Code Cultuur 2019 toe. Echter werkt de aangestelde Raad van Toezicht in
bestuursjaar 2020/2021 nog voor Stukafest zonder statutair ingeschreven te staan als Raad
van Toezicht. Na het jaar 2020/2021 zijn de statuten echter aangepast en heeft de Raad van
Toezicht volgens de Governance Code Cultuur gefunctioneerd. Naast het toepassen van de
Governance Code Cultuur heeft de Raad van Toezicht voor Stukafest Nederland een extra
adviserende rol om zo ook voor meer continuïteit en kwaliteit binnen Stukafest te kunnen
zorgen.
Hieronder beschrijven we graag per principe van de Governance Code Cultuur hoe
Stukafest Nederland zich tot dit principe verhouden heeft.

Principe 1
De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te
creëren, over te dragen en/of te bewaren.
Het maatschappelijk doel van Stichting Stukafest is “een bijdrage leveren aan de culturele
vorming van studenten en jongeren.” Dit doel hebben we in 2020/2021 vervuld door
Stukafest TV te organiseren. Een livestream die verschillende artiesten in verschillende
disciplines en genres presenteert op laagdrempelige wijze. Voor dit concept hebben we
gekeken naar wat mogelijkheden gingen zijn binnen de corona-maatregelen en bekeken hoe
we ons doel kunnen laten gelden binnen die mogelijkheden. Dit is overlegd met de stedelijke
besturen van Stichting Stukafest waarna er een comité gevormd is van bestuurders die met
het plan het verdere beleid bedacht hebben. Verder is er contact gezocht met verschillende
organisaties in de culturele sector middels een onderzoek naar digitale festivals om het plan
te toetsen en aan te vullen.
Verder hebben we het talentontwikkelingstraject dat Stukafest Nederland elk jaar neerzet,
digitaal laten doorlopen en omgevormd naar de kennis verstrekken die nodig is voor een
digitaal festival.
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Principe 2
De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij
dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt
daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
De Governance Code Cultuur is door Stukafest Nederland nog niet volledig
geïmplementeerd doordat de Raad van Toezicht op 31 juni 2021 nog niet is ingeschreven bij
de KVK en niet statutair als Raad van Toezicht benoemd is. Echter functioneert de Raad van
Toezicht op dit moment al wel als volwaardige Raad van Toezicht. In mei en juni 2021 is er
contact geweest met een notaris over de statutenwijziging waarmee Stukafest Nederland het
Raad van Toezicht model gaat volgen.

Principe 3
Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Bij belangenverstrengeling binnen het bestuur van Stukafest Nederland mag de bestuurder
voor wie de belangenverstrengeling geldt, niet definitieve besluiten maken. Binnen de Raad
van Toezicht mag de persoon voor wie de belangenverstrengeling geldt niet meestemmen.
Of er sprake is van belangenverstrengeling wordt besloten door de meerderheid van het
bestuur en/of de Raad van Toezicht. In het afgelopen verslagjaar is er geen sprake geweest
van belangenverstrengeling.

Principe 4
Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
De verdeling tussen de taken en bevoegdheden tussen bestuur en Raad van Toezicht is
vastgelegd in het reglement en de statuten. In principe is het bestuur verantwoordelijk voor
het dagelijkse bestuur en moet rapporteren aan de Raad van Toezicht, de Raad van
Toezicht handelt daarnaast adviserend naar taken van het bestuur. Voor overeenkomsten
die gaan over bedragen hoger dan €1000 moet de Raad van Toezicht toestemming geven
aan het bestuur voordat deze aangegaan kunnen worden.
Individuele taken en portefeuilles van de Raad van Toezicht zijn verder vastgelegd in het
reglement en eventueel in notulen. Het bestuur is opgedeeld in verschillende functies met
een taakomschrijving die vastligt in het reglement en ook in notulen wordt besproken. De
voorzitter van het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor rapportage aan de Raad van
Toezicht 4 keer per jaar maar ook bij eventueel dringende situaties. De Raad van Toezicht
stelt dan ook de voorzitter verantwoordelijk om alle benodigde informatie door te geven
zodat de Raad van Toezicht een situatie goed kan beoordelen. Vind de Raad van Toezicht
dat deze informatie niet voldoende verkregen is wordt hiervoor verhaal gehaald bij de
voorzitter van het bestuur.
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Principe 5
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en
de resultaten van de organisatie.
Het bestuur geeft invulling aan het algemene en dagelijkse bestuur door met een team van
vijf personen taken te verdelen en hieraan te werken. Elke week wordt er een moment
genomen om voortgang te bespreken en de voorzitter stuurt aan en bij waar nodig. Bij
kwesties waar het bestuur meer ondersteuning nodig heeft kan de Raad van Toezicht om
advies gevraagd worden maar heeft Stukafest ook een groot netwerk waar kennisdeling
mee bestaat. Verder is er talentontwikkeling voor het eigen bestuur mogelijk in de vorm van
trainingen, cursussen en workshops.

Principe 6
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.
Stukafest Nederland hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en neemt hierin een
persoonlijke benadering waar veel ruimte is voor gesprek, evaluatie en verandering. Door de
Raad van Toezicht is een ‘risico-pannenkoek’ gemaakt die elk jaar herzien wordt. Stukafest
heeft nog geen integriteits of gedragscode ingesteld maar deze wordt in bestuursjaar
2021/2022 ingevoerd.
Verder leeft Stukafest Nederland ook de Code Diversiteit & Inclusie na en de Fair Practice
Code. Het naleven van deze codes kost in sommige gevallen echter geld, door bijvoorbeeld
hogere vergoedingen of investeringen in het uitzetten van vacatures. waardoor het niet altijd
mogelijk is om helemaal aan de code’s te voldoen. Dit gebeurt echter wel met de groeiende
begroting van Stukafest Nederland ieder jaar. Waar Stukafest Nederland niet aan de
culturele codes kan voldoen wordt dit uitgelegd in de jaarverslagen van Stukafest Nederland.

Principe 7
De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.
De Raad van Toezicht komt in ieder geval vier keer per jaar samen om te vergaderen over
de voortgang van Stukafest Nederland maar ook om te evalueren op de verschillende
elementen van het bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht als adviserend orgaan te
bereiken door de individuele leden van Stukafest Nederland. In de rol van werkgever neemt
de Raad van Toezicht de voorzitter van het bestuur aan en reflecteert op de werkwijze van
de voorzitter. De Raad van Toezicht doet dit onafhankelijk van een ander orgaan en als er
belangenverstrengeling ontstaat bij een of meerdere van de Raad van Toezicht leden krijgen
zij geen stem in de kwestie.

Principe 8
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
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De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen de Raad van Toezicht is een rooster
van aftreden gemaakt waardoor rekening gehouden kan worden met de
sollicitatieprocedure. Binnen deze sollicitatieprocedure wordt er actief gezocht naar nieuwe
leden van de Raad van Toezicht die de missende deskundigheid mee kunnen brengen en
die complementair zijn aan de diversiteit van de Raad van Toezicht. De profielschets van de
Raad van Toezicht past bij Stukafest Nederland doordat de Raad van Toezicht goed zicht
heeft op de stappen die een culturele organisatie moet doorlopen binnen de groei en
professionalisering die Stukafest doormaakt. Hierin is er extra aandacht voor de
financieringsmix van Stukafest Nederland wat past bij de huidige status van de organisatie.
Er is nog geen introductieprogramma voor nieuwe leden aangezien de huidige Raad van
Toezicht nog niet lang zit en binnen het rooster van aftreden pas na bestuursjaar 2021/2022
een wisseling plaats gaat vinden. Dit introductieprogramma wordt in bestuursjaar 2021/2022
wel nog zeker gemaakt.

Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is voor Stukafest in 2020/2021 een van de thema’s geweest
waarop we ons extra op zijn gaan focussen. Dit uit zich onder andere in het toetreden tot het
PACT Utrecht netwerk, de kennisoverdracht in het thema met de stedelijke besturen, kritisch
kijken naar programmering en het zoveel mogelijk open zetten van vacatures en inclusief
werven van personeel.
Binnen de financiële situatie van Stukafest Nederland bestaat nog niet de mogelijkheid om
extra budget uit te trekken voor diversiteit & inclusiviteit. Maar toch zijn wij ervan overtuigd,
dat beleid ten behoeve van diversiteit & inclusie in elke keuze die een organisatie maakt,
van belang moet zijn.
Hieronder beschrijven we graag wat onze status op het gebied van ieder van de vier P’s
binnen de Code Diversiteit & Inclusie is, en hoe we hieraan gewerkt hebben in 2020/2021.
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Personeel
Op het gebied van personeel houdt Stukafest een open houding en werkt Stukafest
tweetalig (Nederlands en Engels) waardoor zowel Nederlandstalige als Engelssprekende
bestuurders kunnen toetreden tot de Stukafest besturen. Hierdoor waren in 2020/2021
10,14% van de stedelijke bestuurders van Stukafest van niet-Nederlandse afkomst. Helaas
is het echter ook zo dat Stukafest nog niet een grote groep mensen met multiculturele
achtergrond binnen Nederland heeft kunnen bereiken. Verder zien we dat het grootste
gedeelte van de bestuurders uit mensen met ten minste een HBO-opleiding/diploma bestaat.
Stukafest heeft vrijwel geen mensen met lichamelijke of geestelijke beperking in de
besturen. Wel kennen de Stukafest besturen relatief veel mensen die zichzelf bij de LHBTI+
gemeenschap rekenen.
Het bestuur van Stukafest Nederland bevatte in 2020/2021 wel een persoon met een
biculturele achtergrond en een persoon met een migratie-achtergrond. Verder bevatte het
bestuur een persoon die zich tot de LHBTI+ gemeenschap rekent en een persoon met
MBO-niveau als hoogst genoten opleiding.
Het beleid op werving en selectie van personeel bij Stukafest is open opgezet waarbij de
vacatures zo inclusief mogelijk geschreven zijn en zo breed mogelijk worden uitgezet. Echter
is het financieel niet mogelijk voor Stukafest om gebruik te maken van andere vacaturesites
dan Culturele-vacatures.nl. Bij het selecteren van sollicitanten wordt standaard de
Rooney-rule toegepast, hierdoor worden er sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek die
divers zijn ten opzichte van elkaar en de huidige Stukafest bestuursleden.

Publiek
Het publiek van Stukafest bestond dit jaar voor 16,48% uit personen ouder dan 35 jaar.
Daarnaast zien we dat 26,9% van de bezoekers van Stukafest TV niet in een van de grote
steden woont waar Stukafest regulier plaatsvindt. Helaas zijn er geen aanwijzingen dat het
publiek bestaat uit een diverse groep bestaande uit significante aantallen bezoekers uit de
LHBTI+ gemeenschap, met een bi of multiculturele achtergrond, migratieachtergrond,
fysieke of mentale beperking of lager sociaaleconomische status. Naar deze kenmerken
heeft het Stukafest Nederland bestuur bewust niet gevraagd in het oriënterend
publieksonderzoek vanwege de gevoeligheid van de informatie. Graag willen we bij
onderzoek naar ons publiek op het gebied van diversiteit, dit weloverwogen en op een
respectabele manier doen.
Door de tijdsdruk op de organisaties van Stukafest is er in de pandemie voor een andere
focus gekozen dan het beleid op diversiteit & inclusie. Hierdoor hebben veel plannen, om
een diverser publiek te bereiken, niet plaatsgevonden. Deze plannen worden uiteraard
meegenomen naar volgend jaar. Wel zien we dat de digitale versie van Stukafest veel
kansen biedt voor diversiteit & inclusie.
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Partners
Binnen partners is Stukafest selectief in met wie gewerkt wordt. In eerste instantie wordt
gewerkt met organisaties die dezelfde waarden als Stukafest vertegenwoordigen op (onder
andere) het gebied van diversiteit & inclusie. Daarom is voor Stukafest de samenwerking
met het Café Theater Festival belangrijker geworden. Maar ook is Stukafest in dit kader trots
op de samenwerking met Blokmakers als producenten van Stukafest TV.
Verder heeft Stukafest Nederland afgelopen jaar actief een netwerk opgebouwd met
organisaties die ook werken aan een sterkere positie van de Code Diversiteit & Inclusie via
PACT Utrecht. PACT Utrecht is een collectief van culturele organisaties die samenwerken
aan een meer diverse en meer inclusieve culturele sector. Dit met maandelijkse
samenkomsten en workshops in het thema en het actief onderschrijven en nastreven van
het PACT.

Programma
Binnen het programma van Stukafest, werkt Stukafest graag met makers en artiesten die de
diversiteit van het festival vergroten en inclusief zijn naar verschillende groepen. Binnen dit
programma werden in het programma de LHBTI+ gemeenschap vertegenwoordigd door
bijvoorbeeld de dragshow van Emily Salvia en singer-songwriter Roi Soleil, was het thema
multiculturaliteit vertegenwoordigt in de documentaire “De Kleurrijken” van Pomme Willemse
en in de solovoorstelling van Ferhat Kaplan, werden er artiesten neergezet met diverse
nationaliteiten en afkomsten en is er in de diversiteit van artiesten, genres en disciplines veel
afwisseling geweest voor een brede doelgroep.
Stukafest Nederland Specifiek heeft bij kunnen dragen aan de programmering met de
selectie van de hosts van de drie Stukafest TV kanalen. Hier heeft Stukafest Nederland drie
uiteenlopende persoonlijkheden gevonden in Guy Corneille die zelf een biculturele
achtergrond heeft, Jesse Vos die uit de LHBTI+ gemeenschap komt en Afra Rijkhoff.
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Fair Practice Code
De Fair Practice Code is voor Stukafest Nederland een belangrijk middel in de
professionalisering die vanaf 2018 ingezet is. Onder deze kop zet Stukafest Nederland
graag uit hoe we de Fair Practice Code toepassen.

Solidariteit
Stukafest Nederland heeft in bestuursjaar 2020/2021 door corona een minder grote
begroting kunnen hanteren dan gepland aan het begin van het jaar. De belangrijkste groei
voor Stukafest Nederland zou de stijging van de vergoeding van het freelance bestuur zijn.
Deze stijging is door de kleinere begroting noodgedwongen niet doorgegaan waardoor
helaas het bestuur per maand een vergoeding van €150 bleef ontvangen. Dit ten opzichte
van 8 uur werk per week. Wel werd er in goed overleg bekeken dat elk bestuurslid zich beter
kon houden aan maximaal 8 uur werk per week. Waar dit in drukke periodes niet mogelijk
was werd ervoor gezorgd dat er in andere periodes minder uur werd gewerkt voor Stukafest.
Verder bleef het budget dat gereserveerd stond voor cursussen en persoonlijke ontwikkeling
van het eigen bestuur wel staan zodat dit een gegeven bleef voor de bestuursleden. Vanaf
bestuursjaar 2021-2022 wordt de geplande groei van de vergoeding voor het bestuur wel
actief doorgevoerd, ongeacht de situatie rondom Covid-19 ligt hier de prioriteit voor
Stukafest Nederland.
Ten opzichte van artiesten is fair pay belangrijker geworden en is de afspraak gemaakt dat
iedere artiest, ongeacht bekendheid of kosten, minimaal €150 vergoeding, excl. eventuele
reiskosten, moest ontvangen voor hun optreden tijdens Stukafest TV. Dit bedrag wordt
opgebouwd in het komende jaar zodat artiesten altijd eerlijk betaald kunnen worden. De
rechten van Stukafest TV zijn zo verdeeld dat Stukafest tot september 2021 als enige het
materiaal, opgenomen voor Stukafest TV, openbaar mag gebruiken. Hierna mag de artiest al
hun materiaal vrij gebruiken.

Transparantie
Stukafest is een transparante organisatie die jaarlijks de beleidsplannen, jaarverslagen en
jaarrekening op hun website zet en updatet. Binnen deze bestanden is de
organisatiestructuur, het beleid rondom de drie codes en financiële informatie beschikbaar.
Hiermee hopen we dat er genoeg vertrouwen ontstaat in Stukafest en de activiteiten van
Stukafest. Verder staat Stukafest altijd open voor kennisdeling met zowel organisaties
binnen en buiten het culturele werkveld als particulieren zoals studenten.
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Duurzaamheid
Stukafest Nederland is trots op de talentontwikkeling die binnen de organisatie plaatsvindt.
Niet alleen naar de stedelijke bestuurders toe maar ook naar het eigen bestuur. Stukafest
Nederland biedt de mogelijkheid aan de eigen bestuurders om workshops en cursussen te
volgen naast workshops en cursussen die Stukafest Nederland volgt bij bijvoorbeeld PACT
Utrecht en Voordekunst. Verder vinden er jaarlijks meerdere momenten plaats waar de
voorzitter van het bestuur bespreekt en evalueert met de eigen bestuurders over de
werkbelasting en de mentale gezondheid van de bestuurder. Op deze momenten wordt er
ook geëvalueerd op de afgelopen periode en besproken hoe de werkomgeving verbeterd
kan worden voor zowel de individuele bestuurder als Stukafest Nederland. In maart wordt er
geëvalueerd als team over het eigen functioneren en het verloop van Stukafest.
De scholing en ervaring die Stukafest Nederland bestuursleden op doen is waardevol voor
de latere carrière en zorgt er onder andere voor dat bestuursleden van Stukafest 2020/2021
doorstromen in hun carrière in de culturele sector, bijvoorbeeld bij Theatergezelschap Vis á
Vis en het Nederlands Film Festival.
Verder hecht Stukafest Nederland veel waarde aan een comfortabele en stimulerende
werkomgeving. Daarom heeft Stukafest een kantoor waar jaarlijks een investering in gedaan
wordt om deze ergonomisch en comfortabel te laten zijn. In corona-tijd waar Stukafest
Nederland voornamelijk thuis moest werken werden hulpmiddelen voor comfortabel werken
uitgeleend aan de individuele bestuurders. Verder worden reiskosten die gemaakt worden
ten behoeve van Stukafest altijd vergoed.

Diversiteit
Stukafest Nederland werkt hard aan een hoge mate van diversiteit en inclusie. Wat in
2020/2021 gedaan is om dit te bereiken verwijzen we graag naar de kop “Code Diversiteit &
Inclusie” op pagina 23.

Vertrouwen
Stukafest Nederland werkt als team zowel in een collegiaal als een vriendschappelijke sfeer.
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het team zich comfortabel voelt om naar elkaar toe te
stappen bij geschillen, en in gesprek te gaan. Dit gebeurt eventueel met de voorzitter van
het bestuur aanwezig of met een lid van de Raad van Toezicht aanwezig om te bemiddelen
mocht dit nodig zijn.
Bij geschillen tussen Stukafest Nederland en een van de stedelijke besturen werkt de Raad
van Toezicht als mediator die tussen beide besturen staat en het geschil oplost.
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Financieel resultaat en positie
Ten behoeve van het financiële jaarverslag heeft Stukafest Nederland opdracht gegeven aan
Administratiekantoor ASK in Amsterdam om een jaarrekening op te stellen. Deze
jaarrekening is te vinden als bijlage 3 en naar deze jaarrekening zal verwezen worden onder
deze kop.
Binnen de jaarrekening valt voornamelijk op dat er een wezenlijk verschil zit in de begroting
van 2020/2021 en de werkelijke situatie. Dit is te verklaren doordat de begroting voor
2020/2021 gemaakt is voordat duidelijk werd dat door corona de fysieke organisatie niet
door kon gaan. Door deze verandering kon Stukafest Nederland niet op inkomsten rekenen
uit de kaartverkoop van de stedelijke festivals (onder “5. Directe inkomsten”, “Stedelijke
afdracht (commissie)”) en vielen ook de inkomsten van merchandise verkoop tegen. Doordat
er ook een lange tijd onduidelijkheid was over de exacte plannen voor de corona-editie en
omdat uiteindelijk voor een concept gekozen is waarvoor nagenoeg alle kosten (behalve
productiekosten voor filmen en editen van de digitale editie) lager zouden uitvallen is er
minder ingezet op het aanschrijven van veel fondsen. In plaats daarvan heeft Stukafest
Nederland een succesvolle crowdfunding-campagne opgezet (onder “6. Bijdragen uit private
middelen”, ”Donaties particulieren”). Door het inkrimpen van de begroting was er echter ook
geen ruimte om de geplande groei van de personeelskosten te laten plaatsvinden en is deze
uitgave op hetzelfde niveau gehouden als het voorgaande jaar. Deze groei wordt wel
opnieuw ingezet voor het jaar 2021/2022. Het bedrag “Personeelskosten” is verder lager dan
het vorige jaar omdat vanaf februari 2021 drie leden van het Stukafest Nederland bestuur uit
hun functie stapten. Dit omdat ze een nieuwe baan aangeboden kregen of op hun studie
gingen focussen. Hierdoor hebben, voor een groot deel van het jaar, maar drie personen de
vergoeding voor de werkzaamheden voor Stukafest in ontvangst genomen. Dit ten opzichte
van een team van zes personen in 2019/2020.
De fondsen waarbij Stukafest Nederland aanvragen gedaan heeft in 2020/2021 zijn zo goed
als mogelijk op de hoogte gehouden van de begroting terwijl deze veranderde door de
corona-maatregelen.
Wat de positie van Stukafest Nederland betreft is op te merken dat Stukafest Nederland als
organisatie nooit kapitaalkrachtig is geweest. Er mag gesteld worden dat door de
corona-crisis Stukafest Nederland financieel een zwakkere financiële positie gekregen heeft.
Het is daarom een belangrijke uitdaging voor Stukafest Nederland om in 2021/2022 zowel
de financiële draagkracht te verbeteren voor de toekomst, alsmede de doelen op het gebied
van bedrijfsvoering en Fair Practice te behalen.
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Bijlage 1: Bestuursgegevens
Het landelijke bestuur van Stukafest is bij de Kamer van Koophandel bekend onder de
volgende gegevens:
- Naam: Stichting Stukafest
- Statutaire zetel: Nijmegen
- KvK-nummer: 09157251
- Statutair doel: Een bijdrage te leveren aan de sociaal culturele, educatieve vorming
van studenten
Stukafest is in 2021 georganiseerd door 12 besturen, met 69 bestuursleden ondersteund
door het Stukafest Nederland bestuur:
- Robin van der Sluis - Voorzitter
- Jacob Uwland - Penningmeester
- Mathijs Verstegen - PR en marketing coördinator/Secretaris
- Ninah Montesant - Fondsenwerver
- Angelika Voytenko - Steden Coördinator
- Gijs Mak - Programmeur
Vanaf maart 2020 is een volledige Raad van Toezicht bij elkaar die het Stukafest Nederland
bestuur controleert en adviseert. Deze Raad van Toezicht is op 31 juli 2021 nog niet statutair
ingeschreven als Raad van Toezicht maar handelt wel in deze zin. De Raad van Toezicht
bestaat uit:
- Arne Broekhoven (tevens voorzitter)
- Harm Kaal
- Julie Flesseman
- Lisa van Winden
- Virginie Bakker
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Bijlage 2: Overzicht voornamelijke
evaluatie-punten en uitkomsten
Stedelijke evaluaties
- De communicatie met Stukafest Nederland was soms inconsequent doordat de
voorzitter van het bestuur het beste beschikbaar was terwijl dit niet het hoofdzakelijke
contactpersoon was. Vanaf het volgende bestuursjaar worden de functies
herverdeeld waardoor de voorzitter meer mogelijkheid tot contact heeft binnen het
gegeven aantal uren, en er een meer duidelijke “route” wordt gemaakt om contact op
te nemen met Stukafest Nederland.
- De systemen binnen Stukafest over verantwoordelijkheden, besluitvorming en
taakverdeling zijn niet duidelijk beschreven waardoor er verwarring ontstaat over de
relatie tussen Stukafest Nederland en de Stukafest steden. Om hier beter mee om te
gaan worden de verschillende systemen en afspraken rondom communicatie vanaf
komend bestuursjaar op papier vastgelegd.
- De effecten van de COVID-19 pandemie werden als vermoeiend en onduidelijk
ervaren maar op het moment dat er een duidelijk, eenduidig, beleid vanuit Stukafest
Nederland vast lag ervaarden stedelijke besturen vooruitgang in de organisatie en
het resultaat, Stukafest TV, werd als een goede vervanging van een fysiek Stukafest
ervaren en in het speciaal werd gezegd dat Stukafest TV zich duidelijk
onderscheidde ten opzichte van andere streams in corona-tijd.
- De digitale bootcamps werden als lastig ervaren doordat er minder concentratie was
en minder interactie. Daarnaast werd er veel waarde gezien in workshops door
externe sprekers. Stukafest Nederland streeft naar zoveel mogelijk fysieke
workshops zolang omstandigheden dit toelaten en legt ook meer focus op het
betrekken van professionals uit de culturele sector als sprekers.
- Er werd veel waarde gezien in digitale middelen zoals een interactieve app en de
stream. Afhankelijk van omstandigheden en mogelijkheden zijn dit dus goede
manieren om publiek extra aan Stukafest te binden, marketing verder te voeren en
inclusiever te zijn voor een grote groep mensen. Nadruk moet echter liggen op een
fysiek festival zolang dit mogelijk is.
- De stedelijke besturen merkten op dat Stukafest Nederland veel werk op zich nam,
dit doordat er een heel “nieuw” festival georganiseerd moest worden en nog niemand
helemaal wist hoe. Toch geven een aantal stedelijke besturen aan dat er meer op de
schouders van de stedelijke bestuurders geleund mocht worden.
Interne evaluatie
- Mede door de effecten van COVID-19 voelde het team zich afgelopen bestuursjaar
meer gedistantieerd van elkaar en bleek er minder overzicht van elkaars werk. Dit is
logisch doordat het hele team op afstand samenwerkt en elkaar bijna niet fysiek heeft
ontmoet. Wekelijks met elkaar vergaderen en elkaar updaten hielp hiertegen maar
vanaf de evaluatie is er gewerkt aan een duidelijker systeem om vanaf afstand beter
met elkaar te kunnen werken en elkaar op de hoogte te stellen.
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Over de talentontwikkeling was soms niet duidelijk welke budgetten en
mogelijkheden er waren. Dit mede doordat de taken rondom talentontwikkeling niet
duidelijk bij één bestuurder lagen. Er is daarom besloten te bekijken of er binnen de
functies iemand een talentontwikkelingstraject kan ontwikkelen voor zowel het
Stukafest Nederland bestuur als de stedelijke bestuurders.
De werkdruk in combinatie met onduidelijkheid over werkzaamheden zorgde soms
voor extra spanningen binnen het bestuur. Daarom zijn er meerdere besluiten
gemaakt over het vaststellen van taken, communicatie over de taken en de
(gedeelde) verantwoordelijkheden over taken en tijdens belangrijke/drukke
momenten.
Door COVID-19 was dit niet altijd mogelijk maar er wordt veel waarde gehecht aan
informele teambuilding. Met de geldende maatregelen werd dit zo goed mogelijk
gedaan maar voor de toekomst is het belangrijk dit meer te doen.
Het beleid rondom Diversiteit & Inclusie wordt als positief ervaren maar ook als
zwaar doordat er niet overdreven nadruk moet liggen op diversiteit. De aansluiting bij
PACT Utrecht wordt als positief ervaren en ook als een omgeving waarbinnen over
nagedacht kan worden over het eigen beleid.
Werkcondities binnen bestuur zijn goed, ook wordt er goed gelet op de mentale
gesteldheid en werkdruk van het team, zeker in een toch moeilijke tijd. Wel moet de
betaling van bestuursleden volgend jaar een prioriteit worden. Op het gebied van
eigen talentontwikkelingen zijn stappen gezet maar mag er nog meer gebeuren, ook
uit eigen initiatief van individuele bestuursleden in sommige gevallen.
Er zit veel waarde in samenwerking tussen de individuele steden voor verschillende
doelen zoals fondsen aanvragen gedeelde marketing of uitwisseling van artiesten.
Dit kan volgend jaar verder gepromoot worden maar door de organisatie van
Stukafest TV ligt deze mogelijkheid er al.

Heidag
- Tijdens de heidag werd duidelijk dat een aantal taken van Stukafest Nederland de
boventoon namen over de belangrijkste taak van Stukafest Nederland; de
talentontwikkeling van de stedelijke besturen. Daarom zijn de taken van Stukafest
Nederland opnieuw geprioriteerd.
- Als resultaat van de heidag is de samenstelling van het team geherdefinieerd tot een
team bestaande uit 5 functies. Namelijk, een voorzitter, penningmeester,
fondsenwerver, marketing/pr-coördinator en de nieuw samengestelde functie van
coördinator talentontwikkeling.
- Er is een betere jaarplanning bedacht, specifieker een jaarplanning waarbij er per
functie meer rustmomenten zijn gedurende het jaar en waarbij de planning
verschoven wordt waardoor fondsenwerving eerder begint.
- In een informele vergadering over Diversiteit & Inclusie werd duidelijk dat dit een
belangrijk thema voor Stukafest blijft binnen de werkzaamheden maar dat er een
balans moet worden gevonden over hoe met diversiteit & inclusie te werken.
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BALANS PER 30 JUNI 2021 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

toelichting

30-6-2021

30-6-2020

6.436
691

6.262
1.770

7.127

8.032

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

totaal ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

3.

1.432

1.165

Kortlopende schulden

4.

5.695

6.867

7.127

8.032

totaal PASSIVA

jaarrekening stichting StuKaFest - 1 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020/2021

bedragen in EUR

2020/2021
werkelijk

2020/2021
begroot

2019/2020
werkelijk

BATEN
Directe opbrengsten

5.

13.041

18.000

18.131

Indirecte opbrengsten
Bijdragen uit private middelen
Sponsoring
Totaal indirecte opbrengsten

6.
7.

18.101
0
18.101

45.000
3.000
48.000

15.000
1.500
16.500

31.142

66.000

34.631

9.161
1.300
10.402
4.371
4.539
1.102
0

32.600
0
9.350
8.550
7.150
2.350
6.000

12.251
6.800
3.846
6.054
4.615
966
0

30.875

66.000

34.532

RESULTAAT

267

0

99

Resultaatbestemming:
Toevoeging algemene reserve

267

1.203

99

TOTALE BATEN

LASTEN
Personeelskosten
Programmakosten
Productiekosten
Marketingkosten
Kantoorkosten
Educatie
Overige kosten
TOTALE LASTEN

8.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens
Stichting StuKaFest staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09157251.
Bedrijfsactiviteiten
StuKaFest stelt zich ten doel het leveren van een bijdrage aan de sociaal- culturele, educatieve
vorming van studenten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van€ 1.500 in de balans opgenomen. De
aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het
resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting
op de balans.
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele
beoordelingen van de vorderingen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De lasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten
en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2021 (bedragen in EUR)

ACTIVA
1. Vorderingen
Debiteuren
Waarborg
Vooruit betaalde bedragen
Nog te ontvangen subsidie

2. Liquide middelen
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening

30-6-2021

30-6-2020

969
281
186
5.000
6.436

827
281
154
5.000
6.262

42
647
2
691

42
1.726
2
1.770

1.165
267
1.432

1.066
99
1.165

15
5.260
420
5.695

1.075
5.250
542
6.867

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

PASSIVA
3. Algemene reserve
Algemene reserve per 1 juli
Resultaat boekjaar

4. Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen bedragen
Verschuldigde omzetbelasting

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020/2021

bedragen in EUR

5. Directe inkomsten
StukaVet
Stedelijke Afdracht (commissie)
Verkoop merchandise
Inkomsten externe programmering
Overige inkomsten

6. Bijdragen uit private middelen
VSB Fonds
Janivo fonds
Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Zabawas
Overige fondsen
Donaties particulieren

7. Sponsoring
Sponsoring

8. Lasten
Personeelskosten
Programmakosten
Productiekosten
Marketingkosten
Kantoorkosten
Educatie
Overige kosten

2020/2021
werkelijk

2020/2021
begroot

2019/2020
werkelijk

8.036
0
1.876
2.337
792
13.041

8.000
7.000
3.000
0
0
18.000

8.189
6.710
2.952
0
280
18.131

5.000
3.000
1.000
0
0
9.101
18.101

10.000
5.000
0
5.000
25.000
0
45.000

10.000
0
0
5.000
0
0
15.000

0

3.000

1.500

9.161
1.300
10.402
4.371
4.539
1.102
0
30.875

32.600
0
9.350
8.550
7.150
2.350
6.000
66.000

12.251
6.800
3.846
6.054
4.615
966
0
34.532
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