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1. Inleiding 
 
2020 was ook voor stichting Nieuwe Helden een jaar van voortdurende aanpassingen. Toen we ons 
jaarverslag over 2019 schreven, konden we nog niet vermoeden wat de impact van Covid-19 zou 
worden. De steeds wijzigende omstandigheden en maatregelen vroegen om uiterste flexibiliteit en 
creativiteit van de organisatie. Natuurlijk was dit zwaar voor iedereen die betrokken is bij onze 
projecten. Het gebrek aan samenzijn, thuisonderwijs combineren met werk en continu aanpassen van 
plannen en projecten. We zijn trots op het team waarmee we dit samen doen, en trots de zorgzame 
zzp organisatie die we met elkaar vormen. Het jaar 2020 zorgde daarmee tegelijkertijd voor het bewijs 
dat de flexibele, multidisciplinaire organisatie die we hebben gebouwd werkt. We zijn goed in staat 
gebleken de situatie financieel, praktische en organisatorisch op te vangen en daarbij goed voor elkaar 
te blijven zorgen. 
 
Natuurlijk onderstreepte Corona ook het belang om opnieuw te bekijken hoe we met de wereld 
omgaan, welke toekomst we willen en wat de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van onze 
generatie(s) hierbij zijn. De thema’s en lijnen die we hiervoor in 2020 zijn gestart onderstrepen deze 
noodzaak. We hopen dat 2021 ons meer live ont-moetingen zal brengen, maar gaan het nieuwe jaar 
hoe dan ook weer met vertrouwen tegemoet. 
 
Het bestuur van Nieuwe Helden, 
 
Lucas De Man 
Wouter Goedheer 
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2. Vaststelling en goedkeuring 
 
Het bestuur heeft het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) van Stichting Nieuwe Helden 
vastgesteld in de vergadering van 14 april 2021, waarvoor getekend: 
 
 
 
 
 
________________________   ____________________________ 
M.P.Y. De Man      W. Goedheer 
Bestuurder     Bestuurder 
 
 
De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) goedgekeurd  
in de vergadering van 27 april 2021, waarvoor getekend:  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
G.V. van Campen     G.G.P. De Wael 
Voorzitter Raad van Toezicht    Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________  
K. Netten      D.W. van Traa 
Lid Raad van Toezicht     Lid Raad van Toezicht 
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3. Algemene gegevens 
 

Doelstelling  
De statutaire doelstelling van de stichting is het (doen) realiseren van theaterproducties en 
aanverwante kunst- en cultuurprojecten. 
 

Kernactiviteiten  
De missie van Nieuwe Helden is het veroorzaken van momenten van ont-moeting (niet moeten) in de 
publieke ruimte zodat mensen hun niet weten kunnen delen. We maken multidisciplinaire verhalen 
en concepten: van grote en kleine internationale voorstellingen tot installaties, documentaires, 
podcasts, scenografieën, tv-programma’s, massaperformances en literaire uitgaven. Voor het 
omzetten van thema’s in verhalen hanteren wij een unieke werkwijze. Kort samengevat: per project 
kiezen we een (maatschappelijk) thema, doen we onderzoek, betrekken daarbij partners en 
stakeholders, bepalen vervolgens de juiste vorm(en) van de verhalen en stellen het team van creators 
samen die dit project uitvoeren. Zo veroorzaken Nieuwe Helden-projecten een serieuze verdieping en 
een echte impact bij een divers publiek. In het werk van Nieuwe Helden onderscheiden we sinds 2019 
drie inhoudelijke stromingen: Multidisciplinary Storytelling, Creative Concepts & Execution en 
Biobased Creations. 
 
De stichting wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht model.  
 

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door onafhankelijke natuurlijke personen, elk met een eigen 
expertise: 

- R.W. Bierens (tot 7 september 2020) 
- G.V. van Campen  
- G.G.P. De Wael  
- K. Netten  

De Raad van Toezicht kwam in 2020 vijf keer bijeen, waarvan de bijeenkomsten sinds maart online 
plaatsvonden. Daarnaast vond in kleinere samenstelling overleg plaats tussen leden van de Raad van 
Toezicht en bestuur op specifieke deelonderwerpen. Voor de controle van de jaarrekening hebben 
Geeske van Campen en Geert De Wael zitting genomen in de auditcommissie.  
 

Het bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, de taken en bevoegdheden van het bestuur 
zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

- Lucas De Man 
- Wouter Goedheer 
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Huisvesting 
De stichting is gevestigd in de Tolhuistuin, aan de Tolhuisweg 2. Op het kantoor wordt een deel van 
de bureaufuncties verricht en komen projectteams samen. Een groot deel van de (project)activiteiten 
wordt uitgevoerd op andere locaties in Nederland en daarbuiten. Het kantoor werd gehuurd van de 
stichting Tolhuistuin, dit eindigde op 31 december 2020. Het huurcontract wordt in 2021 voortgezet 
met de gemeente Amsterdam, hierbij wordt een huurverhoging doorgevoerd. 
 

Kengetallen  
In de meerjarenplannen die we indienden bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds 
Podiumkunsten zijn de volgende voorstellingen en bezoekers per jaar begroot: 
 

Begroot voorstellingen Producties Uitvoeringen Bezoekers 
AFK   8 75 8.000 
FPK   8 70 8.000 

 
Gerealiseerde prestaties in 2020: 
 

Gerealiseerd voorstellingen Producties Uitvoeringen Bezoekers 
Gespeelde Voorstellingen 7 52 3104 
Geannuleerde voorstellingen  59 0 

 
(zie verdere specificatie en bereik van overige activiteiten in hoofdstuk 5) 
 

COVID-19 
Natuurlijk heeft Corona een grote impact op de organisatie en activiteiten in 2020. Sinds maart 2020 
zijn het grootste deel van de voorstellingen geannuleerd of verplaatst en zijn er in tegenstelling tot 
andere jaren vrijwel geen nieuwe uitvoeringen verkocht in de loop van het jaar. Dankzij de diversiteit 
aan vormen van onze multidisciplinary storytelling hebben we veel andersoortig werk kunnen maken 
en delen, zoals te lezen is in ons activiteitenverslag.  
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4. Organisatie 
 

Organisatiestructuur 
Stichting Nieuwe Helden is een beweging van freelance creators die zich verzamelen in projecten.  
 
Directie & kernteam 
De dagelijkse organisatie wordt aangestuurd door Lucas De Man (artistiek directeur) en Wouter 
Goedheer (zakelijk directeur) in samenwerking met het kernteam dat wordt gevormd door: Bas van 
Rijnsoever, Pascal Leboucq, Kimberly Major en Isil Vos. Het kernteam vervult een actieve rol in de 
ontwikkeling van de stichting en is – net als de directie- ook betrokken in de projecten.  
 
Coördinatoren 
De projectteams worden in de dagelijkse operatie bijgestaan door de artistiek coördinator en de 
zakelijk coördinator die zorgen dat alle lijnen op elkaar worden afgestemd. 
 
Opdrachtnemers 
De vorm van onze organisatie is afgestemd op onze (artistieke) werkwijze en blijft voortdurend 
evolueren. We zijn geen hiërarchische organisatie. Projecten worden uitgevoerd door zelfstandig 
werkende projectteams, gevormd door creators met de expertise die nodig is om het project te 
realiseren. We putten hiervoor uit een grote, betrouwbare en gestaag groeiende poule van creators. 
In 2019 werkten ruim 100 freelance creators aan de realisatie van de projecten. Binnen de teams 
worden rollen en taken verdeeld die per fase van het project weer kunnen wisselen.  
 

Fair Practice 
Nieuwe Helden onderschrijft de Fair Practice Code en volgt al jarenlang eigen regels voor fair pay. 
We hechten veel belang aan eerlijke en transparante vergoedingen. Werken met freelancers is voor 
ons nooit een besparingsmaatregel geweest. Zakelijk werken we - net als artistiek - met drie 
belangrijke regels waarvan de eerste al jaren luidt: wie werkt wordt betaald. Iedereen die bij ons 
werkt ontvangt een honorarium gebaseerd op de CAO toneel en dans, gekoppeld aan de verwachtte 
tijdinvestering. Ook als de tijdsinvestering lager uitvalt of de omstandigheden van het project 
wijzigen, ontvangt de opdrachtnemer deze vergoeding. Als er meer dagen worden gewerkt dan 
ingeschat worden deze altijd uitbetaald. We werken daarbij met gelijke tarieven voor gelijke 
functies, en zijn transparant over de hoogte en totstandkoming van alle vergoedingen naar het hele 
team. 
 
In 2020 is onze zorgzame zzp organisatie op de proef gesteld. We vormen samen Nieuwe Helden en 
dragen samen zorg voor elkaar. We hebben dan ook steeds gezamenlijk gezocht naar oplossingen 
om de crisis door te komen. Zo hebben we iedereen doorbetaald of gecompenseerd voor 
geannuleerde opdrachten en hebben extra assistentie ingehuurd voor thuiswerkende 
opdrachtnemers met kinderen.  
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Bezoldiging bestuur en toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging, maar 
reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen (kunnen) worden vergoed. Het bestuur ontvangt in 
haar hoedanigheid als statutair bestuurder eveneens geen bezoldiging maar ontvangt wel een 
honorarium voor andere voor de stichting uitgevoerde opdrachten. De totstandkoming en de hoogte 
van deze vergoedingen is vastgelegd in door de Raad van Toezicht vastgestelde bezoldigingsafspraken. 
De maximale hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de geldende CAO Theater en Dans. De Wet 
Normering Topinkomsten is niet op stichting Nieuwe Helden van toepassing (WNT art 1.3 lid 1c), 
desalniettemin wordt deze norm niet overschreden. 
 

Governance Code Cultuur 
Stichting Nieuwe Helden past de 8 principes van de Governance Code Cultuur (2019) toe. We toetsen 
jaarlijks onze werkwijze aan de code, en ontwikkelen waar nodig nieuw beleid. Conform de code is er 
een bestuur- en directiereglement, een rooster van aftreden en er zijn profielschetsen voor de leden 
van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad streven we naar een evenwichtige opbouw 
met aandacht voor diversiteit qua achtergrond, leeftijd en gender. Centraal staat een mix op het 
gebied van deskundigheid, kennis en ervaring. De Raad van Toezicht evalueert zichzelf en het bestuur 
jaarlijks. In 2020 is uit de governance check één aanpassing naar voren gekomen, namelijk dat gezien 
de groei van de organisatie én de maatschappelijke ontwikkelingen besloten is om in lijn met principe 
6 een gedragscode te schrijven en implementeren en beleid voor meldingen van ongewenst gedrag.  
 

Diversiteit en inclusiviteit 
Diversiteit is onderdeel van de filosofie en werkwijze van Nieuwe Helden. We kunnen en willen hier 
nog bewuster mee bezig zijn. De kunstenaars en makers met wie we werken zijn al heel 
divers, tegelijkertijd vinden wij dat we op het niveau van kantoor, creatief producenten en 
projectleiders nog grote stappen moeten zetten. In 2020 werden daarom tweewekelijkse meetings 
van de focusgroep Diversiteit en Inclusie een vast onderdeel van Nieuwe Helden. Deze meetings zijn 
open voor alle Nieuwe Helden: Niet alleen om mee te denken over hoe we dit thema blijvend een 
plek kunnen geven in de organisatie, maar ook om eventuele persoonlijke ervaringen met dit thema 
te delen. Uit deze kerngroep zijn ook al enkele concrete acties gekomen: 

- Een presentatie voor alle helden, zodat we gezamenlijk door kunnen bouwen aan een meer 
inclusieve en diverse organisatie in alle lagen (freelance opdrachten, vast onderdeel van 
projectteams, kernteam, raad van toezicht) 

- Actief netwerk uitbreiden: We organiseerden onze eerste Open Heroes Netwerk meetings. 
Hier nodigen wij en ons netwerk en het netwerk van ons netwerk allerlei verschillende 
mensen uit die ons leren kennen. Wij ontdekten namelijk dat de reden waarom we soms 
weinig diverse kandidaten op bepaalde vacatures kregen ondanks het uitzetten van deze 
vacatures in diverse kringen, was omdat veel mensen dachten dat de functie te moeilijk of 
specifiek zou zijn voor hen. Dus hebben wij besloten dat als we elkaar eerst leren kennen 
zonder druk van een specifieke vacature we veel beter elkaar kunnen begeleiden in het vinden 
van een juiste match. Deze open Heroes Meetings met nu al meer dan 70 verschillende 
mensen heeft al geleid tot 3 invullingen van vacatures en 1 stage.   
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- Unconcious Bias Workshop voor de Helden met wie we het meest structureel werken om 
blinde vlekken bloot te leggen en concrete aanbevelingen, tips & tricks, do’s and dont’s te 
krijgen waarmee we verder kunnen werken (2021).  

Het doel is het vergroten van het gezamenlijk bewustzijn over deze thema’s, het ontwikkelen van 
praktische tools om discriminatie op alle vlakken te voorkomen, het toewerken naar een divers 
netwerk en daarmee het bouwen aan een inclusieve en diverse organisatie als geheel. 
 

Biobased Creations & ontvlechting vzw  
In 2020 heeft ontvlechting plaatsgevonden van Stichting Nieuwe Helden en de Belgische Nieuwe 
Helden VZW. De vzw is in 2018 opgezet om de Belgische activiteiten te ontplooien en biobased 
projecten te produceren en werd als gelieerde onderneming behandeld. In 2020 hebben we gehoor 
moeten geven aan een aanvullende eis van het AFK om de organisaties te ontvlechten.  De 
bestuurlijke overlap is opgeheven (nieuw bestuur in de vzw), de toezichthouders van de stichting 
hebben niet langer zitting in de Algemene Vergadering van de vzw en de vzw wordt niet langer 
behandeld als gelieerde onderneming. We hebben hiermee eerder dan gepland Biobased Creations 
uit de werking van Stichting Nieuwe Helden losgemaakt, maar er daarbij voor gezorgd dat Biobased 
Creations een levensvatbare zelfstandige onderneming kan worden. De vzw gaat verder onder de 
naam Biobased Creations vzw en zal zich helemaal toeleggen op biobased projecten. Naast de vzw is 
met toestemming van het AFK een nieuwe Nederlandse entiteit opgericht: International Creative 
Projects BV die zich specifiek richt op ongesubsidieerde en biobased projecten. Er is gekozen voor 
een BV zodat Biobased Creations beter onderneming kan drijven en zich beter in de Nederlandse 
markt positioneren. Tussen de BV & VZW en Stichting Nieuwe Helden vinden geen transacties en 
samenwerkingen meer plaats. De focus voor Stichting Nieuwe Helden komt daarmee weer terug op 
Multidiscplinary Storytelling te liggen. 
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5. Publieksbereik  

 
Veel activiteiten in 2020 zijn niet doorgegaan. Van de totaal verkochte 111 voorstellingen werden er 
67 geannuleerd. Slechts een klein deel kon worden ingehaald, waarvan vrijwel allemaal voor een zeer 
klein publieksaantal. Het totale bereik van voorstellingen is daardoor blijven steken op 3104. 
Behalve het verplaatsen en uitstellen hebben we veelvuldig gezocht naar andere vormen om werk te 
tonen. Ook via andere media bereikten we daardoor een groot publiek, we lichten een paar 
opvallende wapenfeiten uit: 
 
• Yes Please! boek: in 2020 ca 3000 exemplaren verkocht 
• Yes Please! Tentoonstelling: 2275 bezoekers 
• Online serie Maatwerk Thorbecke 2024voor VNG: Oa verspreid op 5 congressen voor ±1000 

(online) bezoekers, en ca 2500 online views 
• SKETCH: ± 110 tekeningen opgehaald in Moss (Noorwegen) en ± 300 in Graz (Oostenrijk), de 

overige  voorbijgangers met wie gesproken is over het project en de tekeningen zijn niet geteld. 
• The Water We Breathe –tijdens Amsterdam Light Festival, bezoekersaantallen niet bekend. 

Online video 40.000 views. 
 
Afwijkingen t.o.v. FPK-prestatieverantwoording 
In de prestatieverantwoording van Fonds Podiumkunsten zijn niet álle geannuleerde voorstellingen 
meegenomen, maar alleen geannuleerde voorstellingen die reeds waren geboekt vóór 12 maart 2020 
(conform voorschriften van het fonds podiumkunsten). Voorstellingen die werden verkocht na 12 
maart en vervolgens geannuleerd zijn niet in het prestatieoverzicht opgenomen.  
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6. Activiteiten 
Multidisciplinary storytelling 
 
Project: Yes Please 
Project Yes, please! is een ode aan de menselijke verbeeldingskracht en het grootste onderzoek naar 
erotische fantasieën in de Lage Landen ooit. Erotiek gaat meer over kwetsbaarheid dan over seks. Wat 
we erotisch vinden is ontzettend persoonlijk en daardoor is het voor veel mensen moeilijk om te delen 
waar ze naar verlangen of waar ze over fantaseren. Ondanks dat seks tegenwoordig overal is, blijft het 
voor veel mensen taboe om zich bloot te geven. Dit taboe op kwetsbaarheid willen wij doorbreken. 
Daarom zijn wij het project Yes, Please! gestart: voor storytelling over én onderzoek naar erotische 
fantasieën. 
 

Yes, Please! Het boek  
Het jaar startte voor Yes, Please! goed; op 3 maart lag het Yes, Please! 
boek, uitgegeven door Bruna, in de winkel. In het boek zijn 333 van de 
tot nu toe verzamelde fantasieën in 9 categorieën, 22 subcategorieën 
en 66 sub-subcategorieën ondergebracht en voorzien van duiding. Ook 
worden de belangrijkste inzichten van het onderzoek gedeeld. Hiermee 
vormt het boek een pleidooi voor menselijke kracht tot (erotische) 
verbeelding, het delen van kwetsbaarheid en het mogen zijn.  
We organiseerden een pre-book launch in de Tolhuistuin en een 
officiële boeklancering in Boekhandel Dominicanen, Maastricht. Het 
boek kreeg veel aandacht in de pers (LINDA, NRC, 1Limburg, Volkskrant, 
Playboy, Humo, Knack, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De 
Morgen, VPRO, Radio 1, en meer). Veel boekpresentaties hebben in verband met COVID geen 
doorgang kunnen vinden – wel hebben er online presentaties plaatsgevonden.  
Ondanks Corona en de vele afgezegde boekpresentaties verkochten we toch meer dan 3000 
exemplaren van ons boek.  

 
Yes, Please! De tentoonstelling  
In 2020 opende ook de Yes, Please! ervaringstentoonstelling in Marres, Maastricht. Door te voelen, 
luisteren, fluisteren en kijken nodigden we mensen uit hun eigen fantasieën op te roepen en te 
bevragen. In de tuin stond onze caravan Bolleke om onze fantasieëncollectie verder uit te breiden.  
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 ‘Uit de meer dan driehonderd lustdromen die er worden samengebracht, spreekt veel meer dan alleen 
geiligheid. Samen vormen ze een lieflijke ode aan de verbeeldingskracht en aan de kwetsbaarheid 
die ervoor nodig is om je fantasieën te verwoorden en te delen.’ Volkskrant 

 
Vanwege COVID moest Marres vrij snel na opening sluiten. Gelukkig kon de tentoonstelling verlengd 
worden en hebben we, zodra de maatregelen het toelieten en met enige praktische aanpassingen, 
toch nog tot de tweede week van augustus kunnen openen.  
 
Op basis van mondelinge vagen in de receptie weten we dat de tentoonstelling een relatief jong 
publiek trok. Grofweg 56% van de bezoekers was tussen de 18 en 40 jaar was. 32% van de bezoekers 
was tussen de 40 en 65 jaar en slechts 1% was ouder dan 65 jaar. Ook trok Yes, Please! een groot 
nieuw publiek: ruim 70% van de bezoekers was nog niet eerder bij Marres geweest. Wat ook opviel 
was dat bijna 70% van de bezoekers van buiten Limburg kwam. Dit zal grotendeels te herleiden zijn 
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naar de marketingcampagne die deels een focus had op nationaal publiek en de landelijke pers. Een 
kleine 18% van de bezoekers kwam uit België en Duitsland. 

 
Proeverij 
In 2020 creëerden we een Fantasie Proeverij. Met fragmenten van alle 333 fantasieën creëren 2 
fantasiesommeliers een interactieve jukeboxervaring waarbij het publiek van allerlei soorten fantasie 
kan proeven. We hebben een proeverij mogen verzorgen op een festival in Tivoli en later ook in de 
Bibliotheek van Utrecht. Dit smaakte naar meer.  

 
Rode Oor  
Voor de derde maal organiseerden we samen met deBuren en De Nieuwe Liefde, de erotische 
verhalenwedstrijd Het Rode Oor. Deze keer geen simultaanfinale in België en in Nederland, maar een 
online editie die via een livestream, tegen betaling, in beide landen te volgen was. Zo hadden we ook 
in 2020 een winnaar van het Rode Oor.  
 
Project: Hello Asia 
Met het project Hello Asia bouwen we aan een brug tussen millennials in Europa en Azië. In het project 
zoeken we verder dan de vooroordelen en clichés en zoeken we naar wat ons bindt. Na een research- 
en filmreis in 2018 werd in coproductie met Het Zuidelijk de voorstelling De Man in Azië (Engels: Meet 
the Millenials) gemaakt en in 2019 werd tevens een documentaireserie opgeleverd. 

 
De Man in Azië 
In de eerste maanden van 2020 is de voorstelling van De Man in Azië 15 keer gespeeld tijdens een 
Nederlandse theatertour. Na afloop werd het publiek steeds gevraagd feedback te geven middels een 
online survey. Zo konden we inzien dat de reacties erg positief waren: Men gaf veelal aan nieuwe 
inzichten over Azië te hebben verkregen en dat de voorstelling ze echt aan het denken had gezet.  
Plannen om de voorstelling De Man in Azië in Azië (China, Hong Kong, Singapore) te spelen kwamen 
op een laag pitje te staan in verband met de pandemie. Wel hebben we een beurs ontvangen om het 
project naar Japan te brengen in november 2021; de documentaire te tonen en een gesprek met het 
publiek na afloop. Hiervoor hebben we een lokale Japans sprekend creatief producent aangetrokken.  
Er staan al 4 speelbeurten in Japan op de planning.  

 
Documentaireserie Meet the Millenials 
Eén aflevering van de driedelige documentaire serie (The New Human) is voorvertoond op het Dutch 
Global Health Film Festival in Rotterdam en Maastricht. Twee afleveringen met live commentaar van 
de makers toonden we op de universiteit van Tilburg en tijdens een evenement van het China Guanxi 
Netwerk in Utrecht. Voor de première van de gehele serie, met een mooi aantal aanwezig publiek, 
wordt naar een datum gezocht met Pakhuis de Zwijger. Tegelijk zijn we de serie internationaal aan het 
verkopen via een officiële distributeur. Dit is niet eenvoudig door de pandemie en doordat elke TV 
zender zijn eigen formats en lengtes kent. De meeste kans ligt nu bij Video On Demand. Wij 
verwachten in 2021 de serie online te krijgen en zo een breed publiek te kunnen betrekken bij dit 
mooie project.  
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Project: In Search of Democracy 3.0 
Met het project In Search of Democracy 3.0 doen we onderzoek naar hedendaagse democratieën, 
met al hun uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst. In 2020 lag de focus op het naar een 
hoger niveau tillen én het corona-proof maken van het project. Naast het touren van de performance 
zetten we enerzijds in op het publiceren van analyses van onze opgedane kennis en anderzijds op 
samenwerkingen met (inter)nationale instituties in het politieke veld.  

 
Een democratische avond voor bijna iedereen 
De performance was goed verkocht voor 2020 met ruim 30 speelmomenten in NL en BE en 10 
daarbuiten (DE, NOR, OOS, UK). Een kwart hiervan stond in een niet-theateromgeving gepland.  Door 
de pandemie zijn veel speelbeurten komen te vervallen, verplaatst naar een ander moment of werd 
er een andere invulling gegeven. In augustus hebben we toch nog enkele voorstellingen kunnen 
spelen, met enkele aanpassingen zoals minder tot geen fysieke verplaatsing van het publiek.  

 
Spinoffs; Maatwerk, spoken word en sketch 
Waar optreden door de pandemie moeilijk was konden we gelukkig wel door de actualiteit en 
flexibiliteit van het project verschillende impactvolle samenwerkingen opzetten.  
In opdracht van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld, creëerden we een serie 
van 5 online afleveringen over democratische vernieuwing op gemeentelijk niveau: Maatwerk 
Thocbecke2024. In de afleveringen (13min per aflevering) verkennen we op humoristische wijze welke 
mogelijkheden lokale democratiebeoefenaars hebben om een volgende stap te zetten. Thema’s die 
aan bod komen zijn digitalisering, burgerbestuur, inclusie, democratische schaal en directe 
democratie. De afleveringen staan op YouTube maar werden vooral op verschillende 
onlinecongressen via de VNG gedeeld, vaak met uitleg en debat met de makers en het publiek.  
Voor het Freedom Festival in Hull (VK) werkten we samen met de lokale BBC en 3 duo s spoken word 
artiesten uit Engeland(3) en Nederland(3). Zo ontstond Hopes and Fears Across the Water.  Wij 
selecteerden de poets in Nederland en het festival die in Engeland. Onder begeleiding van Lucas 
werkten de 3 duo's aan teksten waarin ze hun angsten en hoop uit voor de toekomst deelden. De 
teksten werden op camera geperformed en de video's werden tijdens het festival zowel online als op 
lokale radio en Tv van de BBC gedeeld.  
In 2020 hebben we ook ons project SKETCH (2011) weer een boeiende invulling kunnen geven. Wat 
zijn jouw wensen voor de stad? Wat moet er anders en wat mag er blijven als de pandemie voorbij is? 
Met die vragen stuurden we lokale tekenaars in Graz (Oostenrijk) en Moss (Noorwegen) op pad. Ze 
interviewden inwoners en tekenden hun visies. In Graz waren we er live bij en gingen de tekenaars na 
een training te werk tijdens het La Strada festival. Na 3 dagen tekenen en interviews afnemen werden 
de tekeningen door Nieuwe Helden samengevat in vier visies voor de stad. De lokale tekenaars 
werkten deze visies uit in het groot zodat ze een maand lang op billboards in de stad konden worden 
getoond. De pers was fan van het project want de samenvattingen werden ook in lokale kranten 
afgedrukt. In Noorwegen gingen we nog verder. Daar werkten we drie maanden lang in de weekenden 
op verschillende momenten met tekenaars in de straten van Moss en omgeving. Wij bleven online 
vanuit Nederland alles volgen. Op het einde van het project werden niet alleen de tekeningen en 
samenvattingen in de stad gehangen, er werd ook een boekje gemaakt van de mooiste tekeningen en 
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aan de burgemeester en gemeenteraad overhandigd. Dit had zoveel impact op hen gemaakt dat we 
in 2021 gevraagd zijn om het project ook in de wijdere omgeving uit te voeren.  

  
 
Project: Och Arme 
Het project Och Arme legde in 2020 een probleem bloot dat door Corona opnieuw heel sterk naar de 
oppervlakte is gekomen. De bestaande ongelijkheid tussen zij die hebben, en zij die niet hebben, zorgt 
ervoor dat mensen in dit soort situaties extra kwetsbaar zijn. Hoe armoede er bijvoorbeeld voor zorgt 
dat je minder keuzevrijheid hebt en dus meer risico loopt om ziek te worden. Dat verdient aandacht. 

 
Ronja 
In december 2019, en januari en februari 2020 organiseerden we 3 volledige Ronja-avonden in 
Roosendaal. In samenwerking met Cultuur Compaan en de gemeente gaven we vorm aan 3 heel 
bijzondere en goed bezochte avonden rondom armoede in 3 verschillende wijken. Hierbij kwamen 
bestuurders, welzijnswerkers en ervaringsdeskundigen samen om armoede een gezicht te geven en 
te discussiëren over oplossingen en concrete stappen die in Roosendaal genomen kunnen en moeten 
worden. De theatraliteit van tekst en muziek aan het begin van elke avond zorgde voor een 
gemeenschappelijk vocabulaire en gedeelde emotie die diende om de rest van de avond gedreven aan 
te pakken.  

 
Installatie Village 
In samenwerking met de Tolhuistuin hebben we ervoor kunnen zorgen dat 1 van de installaties uit 
The Village Oostende (2019) in de tuin van ons kantoor te bewonderen was. 5 van de houten huizen 
zijn gerestaureerd, de app en de tekst zijn aangepast op de situatie van kinderen in Amsterdam Noord.  
Wij hebben scholen en groepen aangeschreven om de installatie te bezoeken. Verschillende groepen 
hebben hier gehoor aan gegeven en kregen steeds gratis een rondleiding. Daarnaast hebben we aan 
beide kanten van de weg borden geplaatst met uitleg zodat voorbijgangers ook de installatie konden 
bezoeken.  
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“Kinderen zijn de beste dromers. Zij hebben nog een heel leven voor zich en vele dromen waar te 
maken. Hoe groot is de kans dat een kinderdroom ook daadwerkelijk uitkomt? Cijfers geven aan dat 
de kansenongelijkheid groeit in onze stad, maar cijfers vertellen nooit het hele verhaal.”- Esther 
Langendijk (stadsdeelbestuurder Amsterdam Noord) 

The Water We Breathe 
Voor het Amsterdams Light Festival 2020-2021 hebben we een kunstwerk gecreëerd met de titel ‘The 
Water We Breathe’. Als onderdeel van dit werk deden we samen met 850 Amsterdamse kinderen 
onderzoek naar algen en microben in het water en hebben we gemeten hoeveel zuurstof het water 
‘produceert’. Aan het onderzoek met de kinderen verbonden we ook een educatief project dat langs 
de deelnemende scholen trok, in samenwerking met Artis Micropia , Het Wetenschapsknooppunt en 
de UVA. Resultaat was 1 kunstwerk, samengesteld uit potjes met de door kinderen onderzocht water 
die samen de letters H2O + LIGHT = O2 vormden. 
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Door het kunstwerk van QR codes te voorzien konden we de verschillende inhoudelijke lagen van het 
werk en de kennis die we hebben opgedaan delen met het publiek in een tijd waarin er geen officiële 
festivalbezoekers konden zijn. Het werk kreeg veel aandacht van de pers zowel in de kunst- als in de 
wetenschapspagina's. Om een breder publiek te kunnen bereiken hebben we een korte film gemaakt 
van het project die verspreid werd naar alle partners, deelnemende scholen en kennissen van ALF. Dit 
zorgde er mede voor dat de film al meer dan 40.000 keer is bekeken.  
 

Hoi Tuindorp! 
Vanuit Gemeente Amsterdam kwam het verzoek een interventie te ontwikkelen in de wijk Tuindorp 
Oostzaan, waar een diversiteit aan mensen woont maar waar van onderlinge verbinding weinig sprake 
lijkt te zijn. Onder leiding van communitybuilder Suze van Miltenburg is een klein team helden aan de 
slag gegaan een ontmoetingsavond op touw te zetten, waarbij de sleutelfiguren van verschillende 
communities uitgenodigd werden om samen naar hun wijk te kijken. Tijdens die avond vonden we wel 
degelijk een verbonden groep mensen; verbonden in het gevoel dat zij niet gehoord werden door de 
gemeente. We besloten de koers van het project te veranderen en een tweede ontmoeting te 
organiseren met de gemeente, om te spreken over de casus Tuindorp Oostzaan én de rol van 
kunstenaars (in opdracht) in een wijk. Dit spannende, maar zeer waardevolle gesprek, leidde tot een 
vervolgrol voor Suze, om haar vergaarde kennis in de wijk te brengen.  
“Ik zal er nog wel aan denken, ik kijk wel met een andere blik naar de wijk” - Tuindorper 
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Talentontwikkeling 
We delen onze werkwijze graag, ook omdat we zelf behoefte hebben aan goede makers en 
producenten, en daarom besteden we naast onze projecten aandacht aan talentontwikkeling.  
 
We bieden stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen, zowel kunsthogescholen als 
universiteiten, in 2020 begeleidden we 9 stagiaires. Ook geven we lessen en workshops aan 
verschillende theaterscholen (Arnhem, Utrecht, Amsterdam) en universiteiten. (UVA, Erasmus 
Rotterdam, Tilburg). De jonge creatief producenten die aan onze projecten werken bieden we zoveel 
mogelijk ruimte om zich binnen Nieuwe Helden te ontwikkelen.  
 
Daarnaast ondersteunen we een aantal jonge makers: 
 

Andrea Voets - Musical Journalism 
In 2020 rondden we het nieuwemakers-traject met Andrea Voets af met de begeleiding van haar 
tweede musical journalism project. Haar documentaire-concert While We Live – een kompas tot 
elkaar, ging in juni in prèmiere. While we Live was een antwoord op de eenzaamheid en vervreemding 
in de samenleving, geïnspireerd door een sociale roadtrip door Griekenland.  

 
Michaël Bloos – Universum van de Waanzin 
Tijdens een reis naar Istanbul krijgt de vader van Michaël en Amber Bloos een psychose en raakt hij 
vermist. Michaël en Amber vertrekken naar Istanbul om hem op te sporen. Ze vinden hem, maar 
Michaël besluit verder te zoeken. Michaël bouwt samen met andere makers, en partners uit kunst 
en zorg, aan een Universum van de Waanzin: een lang lopend onderzoek naar de zin van de waan in 
audio, theater, film en installatiewerk. Universum van de Waanzin Michaël Bloos heeft een subsidie 
ontvangen voor een nieuwe-makerstraject van het FPK voor zijn project waarbij Nieuwe Helden hem 
begeleidt. Na meer dan een jaar van voorbereiding ging het Universum eind oktober in première 
met zowel een podcast (Naar Instanbul) als een voorstelling in Frascati (Istanbul). 
 
Istanbul werd door pers en publiek zeer goed ontvangen. Door COVID is de tour echter niet 
gerealiseerd zoals gehoopt; veel speelbeurten zijn komen te vervallen of verschoven naar 2021. 
"Istanbul toont de waanzinnige kracht van theater” Trouw * * * *       
"Kwetsbaar. Ontroerend. Subtiel spel met realiteit en fictie." NRC * * * *       
‘Spannende zoektocht en stevig begin van een langer project.’ Volkskrant * * * *  
De Radiodocumentaire ‘Naar Istanbul’ ging in première op NPO Radio 1. Deze podcast is met dank aan 
de samenwerking met deBuren onderdeel van een langer traject waarin meer te horen is van de 
verschillende avonden die georganiseerd zullen worden. Het wordt een serie van minimaal 3 
'afleveringen.' Op de rol staat nu een avond in De Balie waarin verschillende wetenschappers 
samenkomen om een inhoudelijk gesprek aan te gaan over kunst/geestelijke gezondheid en te 
reageren op de radiodocumentaire, en een tweede avondvullende voorstelling.  
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Rashif El Kaoui en Ahmet Polat – De Bastaard 
“Ik ben een bastaard, een halfbloed, een vuilnisbakkenras. Mijn X-chromosoom komt uit de Vlaamse 
Kempenklei, mijn Y-chromosoom uit het mulle Atlaszand.” Rashif El Kaoui & Ahmet Polat 
reconstrueren de route van Rashifs vader, die vanuit Marokko naar België reisde en uiteindelijk stierf 
in Zuid-Frankrijk. Ahmet gelooft dat een reis de beste stap zou zijn voor Rashif, om het bloed te 
begrijpen dat door hem vloeit. De reis vormt een ritueel, een poging een eigen plek te vinden in een 
wereld waarin zij als ‘bastaards’ niet gewild zijn. Ahmet en Rashif zijn, onder dramaturgische 
begeleiding van Lucas, begonnen met het ontwikkelen van de voorstelling. Voor het maakproces is 
een reis naar Marokko van groot belang. Wegens corona is deze reis, begrijpelijkerwijs, uitgesteld naar 
2021.  
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7. Financiën 
 
Baten en lasten 
 
De inkomsten van de stichting zijn projectgebonden en komen voort uit de verkoop van activiteiten 
(waaronder voorstellingen), levering van diensten (waaronder conceptontwikkeling) bijdragen van 
projectpartners en (meerjarige) subsidies. De publieksinkomsten zijn fors teruggelopen door 
verplaatste of geannuleerde voorstellingen. De kosten voor deze voorstellingen (honoraria 
opdrachtnemersrol hebben we in de meeste gevallen doorbetaald). Deze verliezen hebben we 
bekostigd uit de extra overheidsbijdrage COVID-19. Zonder deze steunbijdrage bedroeg het 
exploitatieresultaat minus € 117.378 na de mutaties van de bestemmingsreserves minus € 82.267.  
De inkomsten uit overige directe inkomsten zijn tevens lager ten opzichte van vorig jaar, maar wel 
hoger dan begroot doordat we diverse andersoortige opdrachten hebben kunnen realiseren. De 
meerjarige subsidie van het AFK en FPK wordt specifiek aangewend voor de opstart en ontwikkeling 
van projecten en voortzetting van repertoire. De kosten van de stichting bestaan grotendeels uit 
projectkosten. Daarnaast zijn er de beperkte, vaste lasten voor kantoor en beheer. 
 

Risico’s 
In 2019 is een uitvoerige risicoanalyse opgesteld waarin de operationele, strategische, bestuurlijke 
en financiële risico’s zijn uitgewerkt. Er zijn aan de hand hiervan diverse maatregelen genomen om 
deze risico’s te mitigeren. 
 
De stichting heeft ook in het boekjaar 2021 te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dit 
resulteert in lagere publieksinkomsten en inkomsten uit overige verkoop en leidt wellicht weer tot 
additionele lasten. Echter, op grond van het aanwezige weerstandsvermogen en mogelijke 
kostenbesparingen verwachten we dat we onze activiteit te kunnen blijven voortzetten. Op basis 
van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit 
moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom 
van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de 
onderneming. 
 

Eigen Vermogen en reserves 
Nieuwe Helden heeft geen winstoogmerk, positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. Binnen het eigen vermogen is een 
continuïteitsreserve gevormd (algemene reserve). Vanuit de risicoanalyse is ten doel gesteld een 
bedrag van € 175.000 als Algemene Reserve te realiseren, hier wordt geleidelijk naar toe gewerkt. In 
2020 wordt een bedrag van € 27.743 toegevoegd aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve 
bedraagt daardoor op de balansdatum € 111.539  
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In 2020 is van het FPK een extra bijdrage COVID-19 ontvangen. Voor zover deze niet is aangewend, is 
deze bijdrage in een bestemmingsreserve Covid-19 ondergebracht. De specifieke opdracht om 
hiermee ook voor zzp-ers in de sector te zorgen heeft ertoe geleid dat we hieruit 100k reserveren 
om in te zetten op talentontwikkeling en diversiteit door nieuwe en jonge creators kansen te bieden 
te maken en zich te ontwikkelen. De overige Covid-19 reserve is voorzien voor verliezen als gevolg 
van Corona in 2020 en daarna. 
 
Het resterende resultaat wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserves voor voortzetting en 
ontwikkeling van projecten. 
 

Liquiditeit & Solvabiliteit 
 
Op de balansdatum bedroegen de liquide middelen: € 792.172  
Liquiditeit,  current ratio:  3,8  (vlottende activa / kort vreemd vermogen) 
De solvabiliteit bedroeg:  73 %   (EV als % van totale vermogen)  
 

 
Beknopte begroting 2021 
 
Eigen inkomsten    € 344.816 
Meerjarige subsidie    € 340.000 
Totale baten     € 684.816 
 
Projectkosten     € 565640 
Beheerslasten     € 185.000 
Totale lasten     € 750.640 
 
Resultaat:   - € 65.824 
Mutatie bestemmingsreserves:   €  110.000 (onttrekking) 
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8. Toekomst 
 
In 2021 zetten we onze werkzaamheden onverminderd voort. met nieuwe meerjarige subsidie kunnen 
we projecten voortzetten, uitbouwen en een aantal mooie nieuwe projecten opstarten. Daarnaast 
kijken we ernaar uit steeds duidelijker en zuiverder de visie en werking te formuleren en waarmee de 
samenhang tussen de projecten steeds evidenter wordt. Onderliggende thema: De herwaardering van 
wat van waarde is. Wij weten niet alle antwoorden, wij geloven ook niet in 1 systeem of in 1 waarheid 
maar wij zien wel de noodzaak om in deze tijden de waarde van het weerloze (mens en natuur) te 
blijven uitdragen.  
 
Met ingang van 2021 werken we aan één groot multidisciplinary storytelling project dat vertrekt 
vanuit een uitvoerig onderzoek naar de grote dilemma’s van onze toekomst. Project New Heroes 
bevond zich in 2020 in het ideale stadium om goed te gedijen in Quarantaine-tijd. Schrijven, interviews 
uittypen, informatie opzoeken, nieuwe experts en partners vinden, online-overleggen, online-
interviewen, etc. De Corona-periode en alle veranderingen die deze crisis teweegbrengt, gaan 
natuurlijk ook zijn inhoudelijke weerslag hebben op de projecten die we nu ontwikkelen. Binnen het 
project ontwikkelen we diverse vormen, van een voorstelling over de zoektocht naar geluk op de 
werkvloer, tot een magazine over veranderde waardesystemen, online/liveshows en een grote 
nieuwe ‘Village’. 
 
We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. 
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Bijlage 1 – (Neven)functies  
Raad van toezicht en bestuur  
 
Geeske van Campen, voorzitter Raad van Toezicht 

- Advocaat en mediator bij Forward Advocaten  
- Redacteur bij Kennisbank Familierecht 
- Auteur bij Kluwer (Rechtspraak Familierecht) 
- Lid commissie familierecht – overleg tussen advocatuur en rechtbank 
- Lid congrescommissie vFAS 
- Lid juridische werkgroep vFAS  

 
Geert de Wael, lid Raad van Toezicht 

- Oprichter en Managing partner, The Forge  
- Bestuurder Forty Two BV 
- Lector Erasmus Hogeschool Brussel  

 
Karin Netten, lid Raad van Toezicht 

- Directeur KASKO Huis voor muziektheater (voorheen Kameroperahuis) 
- Lid Raad van advies, Café theaterfestival  
- Lid Artistiek raad, Pier21 

 
Wouter Goedheer, bestuurder 

- Freelance producent, zakelijk directeur en financieel manager (Goedheer Management) 
- Zakelijk directeur Stichting ITS festival 
- Zakelijk directeur stichting La vie sur terre 
- Bestuurder stichting De Theatertroep 
- Bestuurder stichting Nina  

 
Lucas De Man, bestuurder 

- Freelance conceptontwikkelaar, creative director, presentator, regisseur, acteur, (Lucas De 
Man BV) 

- Bestuurder stichting Nina  

 


