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houd 1 piano 
afstand

Facts & Figures 2020

‘corona’-setting
zitplaatsen met 1,5 m afstand

normale setting vs

* bij concerten met zangers: 164 personen; de eerste rij is dan niet in gebruik.

430 personen
78 personen

150 personen
30 personen

2000 personen
437 personen

2000 personen
170 personen

537 personen
174 personen*

625 personen
86 personen

Zalen

8.042.813 bezoeken

31.900 volgers

18.500 volgers

320.934 volgers

5.260 volgers

online

1 jun

Geopend voor
30 bezoekers 

 per zaal 

16 okt

Er gelden geen onthe
  ngen meer, maximum 
capaciteit per zaal is 30. Per 4 oktober is ook 
alle horeca gesloten, ook de bar van een zaal.  

9 jun

Maximum per zaal gebaseerd 
op 1,5 m afstand tot 

persoon/huishouden  

5 t/m 18 nov

TivoliVredenburg gesloten, 
(live-) streams en repetities 
toegestaan zonder publiek.

bezoekers in 
het pand 357.985

online bezoekers
bij (live-)streams

89.932

muzikale & culturele  
activiteiten

zakelijke activiteiten 56

1205

cijfers

12 mrt
TivoliVredenburg

gesloten

1 jul
Geopend voor 
100 bezoekers 

per zaal 

Terug naar 30 per zaal, mits locatie onthe
  ng 
krijgt. TivoliVredenburg mag tot max. 250 

bezoekers per zaal ontvangen.

1 okt
TivoliVredenburg opnieuw gesloten, 

(live)streams en repetities wel 
toegestaan zonder publiek. 

15 dec
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Portemonnee 2020 2019

omzet € x 1.000 18.069 39.147

verhouding eigen inkomsten / totale omzet 50% 78%

brutomarge excl. exploitatiebijdrage € x 1.000 -83 6.106

totale coronasteun (verantwoord in resultaat 2020) € x 1.000 5.769 -

resultaat € x 1.000 290 119

eigen vermogen € x 1.000 3.008 2.718

investeringen € x 1.000 1.417 1.120

vooruit ontvangen ticketgelden (excl. vouchers) € x 1.000 3.941 4.904

solvabiliteit (eigen vermogen / vreemd vermogen) 20% 19%

liquiditeit ((vlottende activa + liquide middelen) / vreemd vermogen kort) 0,48 0,43

Programma 2020 2019

aantal producties 707 1.789

aantal activiteiten 1.261 1.947

waarvan aantal activiteiten online (incl. hybride) 144 -

Publiek 2020 2019

aantal bezoekers (incl. Burgundy Street) € x 1.000 448 1.289

waarvan aantal bezoekers online (incl. hybride) € x 1.000 90 -

CAMPAGNE BEWAAR JE TICKET

donaties aan artiesten / musici € x 1.000 193 -

aandeel bezoekers dat tickets bewaarde bij verplaatsing 50% -

vouchertegoed bezoekers € x 1.000 606 -

Personeel 2020 2019

gemiddeld aantal fte 189,2 192,9

aandeel m/v (per einde jaar) 59% / 41% 60% / 40%

Partners 2020 2019

totaal sponsorbijdragen (excl. volumekortingen horeca) € x 1.000 1.032 922



5Jaarverslag 2020 TivoliVredenburg

BESTUURSVERSLAG

Voorwoord

TivoliVredenburg was in 2020 open, ondanks alles. Soms maar een klein beetje en niet continu, maar 
we waren open. Die keuze maakten we: we gaan open voor publiek zodra het mag, al is het maar met 
dertig bezoekers in een zaal die op tweeduizend mensen is berekend. Het was niet makkelijk, maar 
gaandeweg kwamen we erachter dat de pandemie ook kansen bood. Zo is het bijvoorbeeld gelukt om 
aan TivoliVredenburg een volwaardig online podium toe te voegen. Verschillende doelstellingen uit het 
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 kwamen ineens in een stroomversnelling terecht.

We zullen het jaar niet snel vergeten. De eerste twee maanden voeren we nog mee op de succesgolf 
van 2019. We brachten divers programma (klassiek, pop, jazz, dance, kennis & debat, educatief en 
zakelijk): live, vaak in festivalvorm, voor duizenden bezoekers van jong tot oud. Voor wéér meer 
bezoekers dan in januari en februari van het jaar ervoor. Danel en Het Gegeven Paard draaiden lekker; 
het jaar begon bruisend en veelbelovend. 

Tot op 1 maart een dierbare collega overleed na een noodlottig ongeval in de huiselijke omgeving; in 
groot gezelschap namen we afscheid van hem in de Grote Zaal. Nog geen week later moesten we onze 
deuren sluiten in de strijd tegen Covid-19. Zo gebeurde het dat we op 12 maart 2020 dichtgingen, in het 
laatste jaar van ons Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 (ondertitel: Open). In 2019 had TivoliVredenburg 
nog 1,3 miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Aan een periode van groei, doorlopend aanbod en 
onafgebroken hectiek kwam een einde, het gebouw was stil en verlaten. Het overkwam niet alleen ons. 
De hele culturele sector kwam als gevolg van de pandemie tot stilstand. 

We focusten op crisismanagement. Bij alle beslissingen die we moesten nemen, stond de continuïteit 
van de organisatie en het behoud van werk en inkomen voorop. Veel programma uit ons Jaarplan 2020 
moesten we annuleren of verplaatsen naar een later moment, soms meerdere keren per programma-
activiteit. Zo werd de jubileumeditie van ons eigen jazzfestival Transition, waarnaar we zo hadden 
uitgekeken, een jaar doorgeschoven. (In 2021 kon het uiteindelijk plaatsvinden als online festival, onder 
de naam Transmission.)

Ons gebouw is gemaakt voor livemuziek en onze organisatie is ingericht op het programmeren, 
promoten en organiseren daarvan. Onze inkomsten komen normaal gesproken voor meer dan driekwart 
uit kaartverkoop, horeca, zakelijke verhuur en sponsoring en donaties. Met deze eigen inkomsten 
maken we ook minder rendabel programma mogelijk en kunnen we het deel van de vaste lasten 
betalen dat niet door de structurele gemeentesubsidie wordt gedekt. Die eigen inkomsten vielen in 
maart plotseling weg.

Nu de muziek niet langer live voor publiek kon klinken, zagen we ons genoodzaakt onze creativiteit, 
ambities en productiviteit op een andere manier vorm te geven en te kanaliseren. Dat deden we zo 
goed en kwaad als het ging met alternatief – coronaproof –programma, al dan niet online, en volgens 
strikte protocollen. 

De continuïteit van de organisatie en het behoud van werk en inkomen voor medewerkers in dienst 
werden mogelijk gemaakt door met name de generieke steun van de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid. Dankzij de aanvullende steun van OC&W, die via het Fonds Podiumkunsten, de 
Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht werd vrijgemaakt, konden we blijven programmeren. Zo 
konden we artiesten en zzp’ers waar mogelijk van opdrachten en inkomen blijven voorzien. We hadden 
daar graag meer in willen betekenen, maar de mogelijkheden bleven beperkt. De meeste programma’s 
waren kleinschalig en online; op geen enkele manier voldoende om het inkomstensverlies op te vangen.
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Het toekomstscenario dat we gaandeweg formuleerden als antwoord op de crisis en vastlegden in 
Beleidskader 2021, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• We blijven hoe dan ook ‘open, aan en zichtbaar’, in ieder geval voor stad en regio, ook al moeten we 

muziek de huiskamers indragen;
• We proberen zoveel mogelijk werk en inkomen te behouden en te genereren. Artiesten op het 

podium, technici aan de knoppen, barpersoneel achter de tap;
• We investeren, tegen de stroom in, om straks de crisis uit te stuiven. Nu werken aan inclusie, nu 

goed online aanbod neerzetten, nu het pand aanpakken.

OFF/ON
Onze verhalen zijn vastgelegd in het boek OFF/ON – Concertpodium tijdens een pandemie (eigen 
uitgave, 2021). Hierin zijn de dilemma’s, onzekerheden, ups en downs beschreven aan de hand van 
interviews. Medewerkers uit een dwarsdoorsnede van onze organisatie komen aan het woord, evenals 
artiesten en partners. Als een kroniek van een wel heel bijzonder jaar. 

Dit jaarverslag heeft primair als doel om verantwoording af te leggen aan onze stakeholders. Over 
ons resultaat en onze activiteiten die we ondanks en soms ook dankzij de pandemie wél hebben 
kunnen ontplooien. Over de keuzes die we maakten. Het is een terugblik vanuit met name een 
verantwoordings- en financieel perspectief. 

In de statistieken van in 2020 gerealiseerde activiteiten en bezoekers tellen niet mee de uitverkochte 
concerten die niet door konden gaan (nadat ze eerst drie keer werden verplaatst, vervolgens werden 
gesplitst in twee timeslots met bezoekers geplaceerd op 1,5 meter, enzovoort). Zij leverden wel een 
berg werk op voor veel collega’s bij TivoliVredenburg.
We danken iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit bewogen jaar en 
onze hardnekkige pogingen er het beste van te maken: medewerkers, bezoekers, artiesten, leveranciers, 
partners, steun- en subsidieverstrekkers.
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Algemeen

MISSIE
In het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 staat de missie van TivoliVredenburg kort en krachtig:  Een 
leven lang muziek voor iedereen. De missie zoals die is vastgelegd in de statuten van Stichting 
TivoliVredenburg luidt: het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek verzorgen van een 
gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die grondslag 
exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.
We willen een podium zijn waar iedereen zich welkom kan voelen ongeacht leeftijd, huidskleur, gender, 
opleidingsniveau en komaf. En we willen dat incidentele bezoekers regelmatige of vaste bezoekers 
worden. We spannen ons in om nieuw publiek te bereiken; we bouwen aan een duurzame relatie met 
onze bezoekers; we gidsen onze bezoekers in de ontwikkeling van hun muzieksmaak en de keuze van 
concertbezoek en zorgen voor ontmoeting. Dat doen we met een gevarieerd aanbod aan muziek, 
kennis & debat en zakelijke events. Met een aantrekkelijk en toegankelijk gebouw en met gastvrijheid 
en horecaconcepten. TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, 
dance en jazz in één gebouw verenigt. Daarmee willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de 
levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van de stad Utrecht.
Stichting TivoliVredenburg is het resultaat van het samengaan van de organisaties van Stichting Tivoli 
en de dienst Vredenburg van de Gemeente Utrecht per 1 januari 2014. Vanaf juni 2014 wordt de volledig 
geïntegreerde exploitatie gerealiseerd vanuit het van de Gemeente Utrecht gehuurde gebouw aan de 
Vredenburgkade in Utrecht. De statuten van de stichting zijn geënt op de Governance Code Cultuur. 
De stichting is statutair gevestigd aan de Vredenburgkade 11 te Utrecht met feitelijk vestigingsadres 
Vlaamse Toren 7 te Utrecht.

DEELNEMINGEN
Burgundy Street B.V. is een 100% dochteronderneming van Stichting TivoliVredenburg. In deze besloten 
vennootschap zijn sinds eind 2014 de horeca-activiteiten onderbracht van grand café Het Gegeven 
Paard en sinds 2017 van restaurant Danel en (artiesten)foyer King’s Cross. 
Met Gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over een marktconforme bedrijfsvoering en het 
vermijden van vermenging van publieke gelden en commerciële exploitatie. In de statuten is vastgelegd 
dat de winst van de vennootschap in zo groot mogelijke mate moet bijdragen aan de exploitatie van de 
Stichting TivoliVredenburg. 
Burgundy Street B.V. en Stichting TivoliVredenburg leveren aan elkaar tegen tarieven die in de markt 
gangbaar zijn, zodat er geen vermenging van subsidie en commerciële exploitatie plaats vindt. 
In 2020 heeft de stichting vanwege de sluitingen en forse beperkingen van overheidswege om normale 
opbrengsten te genereren, een marktconforme huurkorting verleend aan Burgundy Street B.V. 
TivoliVredenburg consolideert deze deelneming in de jaarrekening. In dit jaarverslag worden dan ook 
de resultaten en activiteiten van zowel stichting TivoliVredenburg als Burgundy Street B.V. toegelicht.

GOVERNANCE 
De cultuursector kenmerkt zich door een grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: 
mede gelet op het werken met gemengde financiering, is risicobeheer, toezicht en verantwoording 
zwaarder gaan tellen. Hiervan zijn we ons bewust en daarom hanteren we de Governance Code Cultuur. 
Het biedt een instrument voor goed bestuur en toezicht. 
De Stichting TivoliVredenburg wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-
model. De Raad van Toezicht onderschrijft dan ook de principes en aanbevelingen 
van het Raad-van-Toezicht-model, zoals beschreven in de Governance Code 
Cultuur en spant zich in hieraan te voldoen conform de omvang van de stichting, 
haar activiteiten en het daaraan verbonden financieel en maatschappelijk belang. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het 
functioneren en de resultaten van Stichting TivoliVredenburg. Het bestuur gaat 
verantwoord om met de mensen en middelen van de organisatie. De per 1 januari 
2019 herziene Governance Code Cultuur is van toepassing op dit jaarverslag.

Governance Code 
Cultuur 2019
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ANBI
De Stichting TivoliVredenburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Deze status maakt het voor de donateurs mogelijk hun gift fiscaal aftrekbaar te laten zijn.

AMBITIES 
2020 is het laatste jaar waarin TivoliVredenburg haar ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2017-
2020, met als ondertitel Open, beoogde te realiseren en tegelijkertijd al werkte aan de ambities zoals 
neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 getiteld Meer dan Muziek.
Open zijn is een ingewikkelde ambitie in een jaar waarin we vaak en lang onze deuren voor bezoekers 
moesten sluiten. Tegelijkertijd is het een thema dat breed geïnterpreteerd moet worden. Het staat voor 
gastvrijheid, optimale service, toegankelijkheid en zichtbaarheid. Het is ook een richting en mindset, 
deuren, ramen – en geest – open, om relevant te zijn en blijven. En open is al terugkijkend wel degelijk 
het woord dat centraal heeft gestaan in 2020. We moesten er alleen op een geheel andere manier 
invulling aan geven dan voorheen.

Met de kernwaardes Open, Baanbrekend en (duurzaam) Ondernemend uit ons nieuwe plan hebben we 
een doorgaande lijn vanuit het eerste plan en konden we in 2020 goed uit de voeten. Het bleek een 
goed kompas, ondanks en soms zelfs dankzij de pandemie. 

De speerpunten per beleidsperiode op een rij:
2017-2020
• verbreding en verdieping van het aanbod
• openstelling van het gebouw naar de buurt, de stad en daarbuiten
• een duidelijke identiteit
• online podium
2021-2024 
• een rijk en veelzijdig programma
• voor iedereen
• cultuureducatie en talentontwikkeling  
• duurzaam cultureel ondernemerschap

In de volgende hoofdstukken zullen de speerpunten aan bod komen, binnen de context van een jaar waarin 
een pandemie de spelregels bepaalde en het anders liep dan we van tevoren in ons jaarplan beschreven. 

Programma

TivoliVredenburg biedt een veelsoortig programma voor uiteenlopende 
doelgroepen: van symfonische muziek tot hiphop, van jazz- tot 
worldcoryfeeën, van spraakmakende internationale bands tot 
beginnende Nederlandse popacts. De uitersten zijn extreem 
en dat is precies zoals we het graag zien en zoals het 
beschreven staat in onze missie: Een leven lang muziek 
voor iedereen. We zoeken de breedte en de diepte 
van het aanbod op.

Het leek een mooi jaar te worden, de eerste 
maanden hadden we een rijk en divers 
aanbod en we waren optimistisch. In 
februari beleefde ons eigen festival 
Footprints zijn tweede editie: 
prikkelende muziek uit alle 
windstreken (Polen, Frankrijk, 
Algerije, Bahrein, India…) voor 
een jong en gretig publiek. 

Footprints • Ibibio Sound Machine
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Van een andere orde was – in het Beethovenjaar – de driedaagse van het Van Baerle Trio (6, 13, 20 
februari) met alle Beethovenpianotrio’s. Zo langzamerhand is het een traditie geworden: integrale 
uitvoeringen van de mooiste reeksen (kwartetten, trio’s) uit de kamermuziek. En in maart verzorgde de 
Canadese singer-songwriter Patrick Watson met zijn band twee prachtige concerten in de Grote Zaal, 
allebei uitverkocht (9, 10 maart).

Vanaf 12 maart 2020 hebben we het leeuwendeel van het programma dat gepland stond voor de rest 
van het jaar moeten verzetten en/of annuleren. Het pand ging dicht, maar we zijn niet bij de pakken 
gaan neerzitten. Op 16 maart al presenteerden we onze eerste livestream op Facebook: een Vrije 
Geluiden-opname uit 2011 van Reinbert de Leeuw die Eric Satie speelt. Veertig dagen achter elkaar 
verzorgden we avond aan avond livestreams met archiefmateriaal: van AVROTROS-concerten tot Pearl 
Jam (1992, Tivoli Oudegracht). Alle genres kwamen aan bod. 
Het was stap één in de ontwikkeling naar een online podium; een investering die blijvend een 
waardevolle aanvulling zal zijn op het liveaanbod als we straks de draad weer kunnen oppakken. 
Op deze manier konden – kunnen – we er toch zijn voor ons publiek en onze bezoekers thuis een 
alternatief bieden dat misschien onvergelijkbaar is met concertbezoek, maar dat wel door velen wordt 
gewaardeerd, zo blijkt uit hartverwarmende reacties. 

Online programma maken is een vak apart. Zowel voor de organisatie als voor de artiesten is het 
afgelopen jaar een leerschool van jewelste geweest. We hebben geïnvesteerd in de technische 
infrastructuur en in de competenties van onze medewerkers. Mede dankzij de bereidwilligheid van 
artiesten lukte het steeds beter aangepast programma online te presenteren. In het begin huurden 
we externe specialisten in, na verloop van tijd waren onze eigen mensen verantwoordelijk voor de 
streamproducties die gaandeweg vooral liveoptredens gingen omvatten. Zo is het online programma 
in het afgelopen jaar stukje bij beetje geprofessionaliseerd. De stream van DeWolff in de zomer was 
het eerste concert dat door ons eigen streamteam werd geproduceerd. In december was de Limburgse 
seventiesband terug voor een cd-presentatie in de vorm van een livestream, die internationaal 
tienduizenden kijkers trok.

Aangepast programma was nodig, toen we vanaf 1 juni weer open mochten voor publiek. We moesten 
werken met beperkingen in capaciteit en strikte protocollen die veilig concertbezoek mogelijk maakten. 
De algemene verordening om anderhalve meter afstand te houden had grote gevolgen. Het publiek 
moest bijvoorbeeld blijven zitten, dansen was uit den boze. Het concert van S10 op 1 juni met dertig 
bezoekers in de Grote Zaal vormde na maanden van stilte een mijlpaal – een opluchting, maar ook 
vervreemdend. 

Internationale artiesten en orkesten konden niet meer reizen en dus ook niet meer optreden. Hooguit 
een enkele solist of dirigent werd het mogelijk gemaakt om naar Nederland te komen. Het leeuwendeel 
van de artiesten die het afgelopen jaar in TivoliVredenburg hebben opgetreden, is van eigen bodem. 
Voor hen is voor publiek spelen van levensbelang, we hoorden het van alle kanten. Niet alleen omdat zij 
ervan afhankelijk zijn voor hun inkomen, maar ook omdat het musiceren en het contact met het publiek 
aan de kern van hun bestaan raakt. 

Albumrelease show DeWolff
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Het programmateam heeft er alles aan gedaan om zich te voegen naar de geldende restricties en 
mogelijkheden en toch zoveel mogelijk musici kansen te geven hun werk te blijven doen. Intussen 
ging het verplaatsen en nog eens verplaatsen gewoon door, wat regelmatig na veel gepuzzel tot 
annuleringen leidde. Toch is het gelukt een veelzijdig programma te realiseren dwars door alle genres 
heen. Daar zijn we trots op. 

AANGEPASTE FORMATS
Op verschillende manieren hebben we getracht de omstandigheden naar onze hand te zetten zodat 
we ons publiek zo veel mogelijk konden laten genieten van livemuziek. Hieronder een overzicht van die 
formules, gevolgd door een opsomming van highlights per genre.

Op een kier
Onder de noemer ‘Op een kier’ presenteerden we twee weken lang 
vanaf 1 juni dagelijks drie kleinschalige concerten of lezingen voor 
dertig bezoekers in de Grote Zaal. Elke dag was een andere artiest/
spreker aan de beurt, die drie keer optrad, bijvoorbeeld om 16.00 uur, 
19.00 uur en 21.30 uur. Van pop tot klassiek, van wereldmuziek tot 
jazz, met onder meer: S10, een lezing over perfectiestress van Remko 
van der Drift, een jeugdvoorstelling van percussiegroep 4BEAT, 
harpist Remy van Kesteren, rebellencollectief Pynarello, singer-
songwriter Lucky Fonz III, Tineke Postma Bloom Trio.

Walk The Line
Dit uit nood geboren coronaproof concept bleek een schot in 
de roos: een tour door het gebouw met een kort concertbezoek 
in verschillende zalen. Inspiratie voor Walk The Line haalden we 
onder meer uit de rondleidingen die we in 2014 organiseerden toen 
TivoliVredenburg net klaar was. De formule geeft gelegenheid tot 
vele varianten, de bezoekers reageerden enthousiast. De eerste 
Walk The Line-reeks (vanaf 21 juni) bestond uit verrassingstours met 
een mix van genres: de bezoekers wisten niet wat hen te wachten 
stond. Daarna volgden genretours – pop, jazz, world, klassiek, kennis 
en spoken word – en thematische tours (Ramblin’ Roots, heavy, 
indie, piano, Sunday Jazz). We deden soms wel negen muzikale 
rondleidingen op een dag (aanvangstijden tussen 14.30 uur en 20.45 
uur), aanvankelijk voor groepen van dertig, later ook voor vijftig 
bezoekers per keer.
De formule is niet onopgemerkt gebleven: Walk The Line werd 
genomineerd voor een 3FM-award voor ‘beste muzikale initiatief’.
 
Klassiek in shifts
Na de zomer kwamen er tijdelijk mogelijkheden om meer 
bezoekers te ontvangen. Met minutieus opgestelde en nageleefde 
veiligheidsprotocollen, waaronder de 1,5 meter afstandsregel, konden 
we in de Grote Zaal 250 tot 350 mensen een plaats geven. In een 
paar weken in de maand oktober ging dat gepaard met een speciale 
ontheffing van de Veiligheidsregio Utrecht. Dat maakte dat een groot 
deel van de in het najaar ingeplande klassieke concerten door kon 
gaan, al was het – wederom – in aangepaste vorm. 
In overleg met de musici werd het programma aangepast of verkort, 
zodat het voor hen mogelijk werd twee keer achter elkaar hetzelfde 
concert te spelen op één avond. Bezoekers werden verdeeld in twee 
timeslots en kregen een nieuwe stoel toegewezen op basis van 
de 1,5 meterprotocollen. Toch moesten we nog steeds een aantal 
kaartkopers teleurstellen in verband met de beperkte capaciteit. 

S10

Rembrandt Frerichs Trio
Walk The Line

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
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Residenties
We namen de gelegenheid te baat om met een aantal Nederlandse 
artiesten intensief samen te werken op een manier die – voor hen 
en voor ons – nieuw, experimenteel én vruchtbaar was. We hebben 
artiesten expliciet uitgenodigd bij ons te komen repeteren en nieuw 
werk te maken. Hun ‘residenties’ hebben zij op verschillende manier 
vormgegeven. Zo heeft technomuzikant Colin Benders voor een 
langere periode in diverse samenstellingen in TivoliVredenburg 
gewerkt en opgetreden, ook voor livepubliek. Zijn optredens met 
lichtontwerper Boris Acket waren ronduit indrukwekkend. Cellist 
Maya Friedman hadden we al bereid gevonden in 2020 onze ‘artist in 
residence’ te zijn. Zij heeft veel van haar plannen kunnen realiseren, al 
was het in aangepaste vorm, en op geheel eigen wijze een stempel op 
ons programma kunnen drukken. Dat geldt ook voor jazzsaxofonist 
Kika Sprangers, met wie TivoliVredenburg in het kader van de Nieuwe 
Makersregeling van het Fonds voor de Podiumkunsten twee jaar lang 
een werkverband is aangegaan. Zij heeft bij ons gerepeteerd, aan 
nieuwe composities gewerkt en opgetreden.

PROGRAMMA EN PUBLIEK 2020 IN CIJFERS 
Ons programma bestond in 2020 uit 
1.261 activiteiten (gerekend in timeslots, 
dus inclusief herhalingen van hetzelfde 
programma). Dat is 65% van het aantal 
activiteiten in 2019 (1.947). Rekenen we 
de herhalingen niet mee, dan komen we 
uit op 707 unieke producties; 40% van 
het aantal producties in 2019 (1.789). 
Gemiddeld organiseerden we ongeveer 
twee activiteiten (timeslots) per productie.
TivoliVredenburg ontving in totaal 448 
duizend bezoekers in 2020, waarvan 117 
duizend bij Het Gegeven Paard en Danel en 
331 duizend voor programma, waarvan 241 
duizend fysieke bezoekers en 90 duizend 
online bezoekers. Dat is 34% van het aantal 
bezoekers dat in 2019 naar ons programma 
kwam (978 duizend). 

Symfonische muziek; 74 ; 6%

Kamermuziek; 85 ; 7%

Jazz; 63 ; 5%

Pop; 172 ; 14%

Dance; 98 ; 8%

Educatie & Participatie; 66 ; 5%

Familie; 11 ; 1%

Festivals; 402 ; 32%

Gratis concerten; 108 ; 8%

Overige programmering; 121 ; 10%

Zakelijke verhuur; 56 ; 4%
Rondleidingen; 5 ; 0%

aantal activiteiten
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Maya Friedman

Colin Benders

Figuur 2 • Aantal bezoekers en activiteiten programma in 2020 

Figuur 1 • Verdeling in genres van de programma-activiteiten in 2020. 
Walk The Line wordt als festival activiteiten gerubriceerd in 

bovenstaand overzicht. 
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Highlights programma
Deze opsomming van hoogtepunten in het afgelopen jaar is gebaseerd op de favorietenlijstjes 
van onze programmeurs. Zie voor het complete overzicht van alle artiesten in ons programma in 
2020 het boek OFF/ON – Concertpodium tijdens een pandemie.

Klassiek

PYNARELLO MET DVORÁKS NIEUWE WERELD (21 JAN)
De concerten van ‘rebellenclub’ Pynarello zijn altijd een belevenis. Klassiek repertoire wordt nieuw 
leven ingeblazen door een jong, bevlogen orkest dat uit het hoofd speelt zonder dirigent. Met 
terugwerkende kracht extra bijzonder: vijftig musici op het podium van Hertz, een toegift met 
publiek erbij op het podium. Andere tijden…

PIECES OF TOMORROW MET KARINA CANELLAKIS (27 FEB)
De eerste ‘Pieces’ met Karina Canellakis, de nieuwe chef van het Radio Filharmonisch Orkest. Ze 
bleek een waardig opvolger van Markus Stenz, met wie we vele bijzondere edities beleefden. Op 
het programma: Strauss’ meesterwerk Also Sprach Zarathustra en meteen een nieuw werk van 
Lera Auerbach. Hulde!

VAN BAERLE TRIO MET ALLE BEETHOVEN PIANOTRIO’S (6, 13 EN 20 FEB)
Toptrio speelt in het Beethovenjaar alle pianotrio’s – met gesproken toelichting. Een bijzondere 
reeks die goed werd bezocht.
 
LAURENS DE MAN (OP EEN KIER, 12 JUNI)
Een weldaad na al die maanden van stilte: de klank van ons eigen orgel die de Grote Zaal weer 
vulde. Mooi concert van organist Laurens de Man voor dertig bezoekers op het verhoogde 
podium van de Grote Zaal.

WONDERFEEL FESTIVAL ORCHESTRA (17 JULI)
Midden in de zomer een symfonieorkest in huis én driehonderd man publiek: het Wonderfeel-
concert was in meerdere opzichten memorabel. Om de fans van het buitenfestival Wonderfeel 
(dat niet doorging) tegemoet te komen, hadden we de organisatie voorgesteld een concert te 
organiseren in onze Grote Zaal. Een topavond met gretige musici en een hongerig publiek dat 
toch nog een glimp van het festival konden opvangen.
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WALK THE LINE ZEISTER MUZIEKDAGEN (23 AUG)
Een Walk The Line Klassiek ter vervanging van de Zeister Muziekdagen die normaal gesproken 
in Slot Zeist plaatsvinden. Negen tours met vijftig bezoekers per tour. Iedereen genoot en de 
samenwerking met de organisatie verliep goed; de banden met de Zeister Muziekdagen zijn 
aangehaald.

BELCEA QUARTET (11 OKT)
Wat hadden we een geluk dat het concert van dit internationale sterrenkwartet door kon gaan; 
op een zondag met maar liefst vijf klassieke concerten in huis. Omwille van de zaalcapaciteit was 
het concert van Hertz verplaatst naar de Grote Zaal. Er hing een magische sfeer in een muisstille 
zaal. Perfecte uitvoering van twee Beethovenkwartetten. (Twee dagen later werd de maximale 
publieksomvang weer teruggebracht naar dertig.)

WALK THE LINE KLASSIEK (4 NOV)
De laatste dag voor de tweede lockdown. Het blijft spannend om een programma op het laatste 
moment om te gooien. Deze buitengewone Walk The Line Klassiek is er een goed voorbeeld 
van. Ingekort programma met een topbill: Amsterdam Sinfonietta, Holland Baroque en de 
Mallet Collective. Om 22.00 uur moest iedereen het pand uit zijn, iets over 22.00 uur klonk het 
slotakkoord. Memorabele avond.

THOMAS OLIEMANS 
(20 NOV, LIVESTREAM)
Even leek het erop dat we het bijzondere 
programma met liederen van Franz 
Schubert en Harry Bannink moesten 
verzetten. Er was veel belangstelling voor 
dit concert en we mochten maar dertig 
mensen toelaten. Thomas Oliemans 
kwam zelf met het idee om het concert 
ook te streamen. Het werd een geweldige 
onemanshow in een sfeervolle ambiance. 
Een livestream om trots op te zijn met 
een hoog (online) bezoekersaantal: 1288!

Wonderfeel Orchestra
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RESIDENTIE ORKEST MET PIANIST DEJAN LAZIC (13 DEC)
De eerste klassieke livestream met symfonieorkest door ons eigen streamteam mét publiek in de 
zaal. Dejan Lazic speelde het Eerste Pianoconcert van Sjostakovitjs. Een spannende onderneming 
op de valreep voor de volgende lockdown.

Popmuziek

LIJPE (22 FEB)
De Utrechtse rapper Lijpe treedt niet vaak op, maar als hij het doet, doet hij het goed – met al 
zijn muzikale vrienden. Rauwe teksten over het leven op straat vormen zijn handelsmerk. Een 
levendige avond in Ronda met veel nieuw publiek.

CAGE THE ELEPHANT (1 MAART)
Nog voor corona: kwaliteit als vanouds, de gedreven Amerikaanse band speelt alternatieve rock 
met een elektronisch tintje.

PATRICK WATSON (9 EN 10 MAART)
Canadese singer-songwriter verzorgde twee prachtige avonden in de Grote Zaal, allebei 
uitverkocht, in de week voor de lockdown.
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WALK THE LINE HEAVY & MEDIEVAL 25 JULI & 26 JULI
Ook voor de liefhebbers van de hardere genres waren er Walk The Lines. Bands stapten uit hun 
comfortzone. Voor velen was het een hartelijk weerzien met vrienden en bekenden. Heidevolkfans 
bonkten mee op tafels met Het Bier Zal Weer Vloeien bij gebrek aan beter; meezingen of 
meeschreeuwen mocht niet.

AMENRA ACOUSTIC (8 OKT) 
In de aanloop naar een nieuwe lockdown en nieuwe restricties kon het concert van de Vlaamse 
metalband toch doorgaan. Verspreid over twee concerten waren in totaal 500 mensen getuige 
van een setting die zowel donker als breekbaar was.

OCEANIC & GREETJE BIJMA (31 OKT)
Een buitengewone combinatie: twee generaties en twee muziekwerelden ontmoeten elkaar. 
Stemkunstenaar Greetje Bijma in een prachtig ‘duet’ met dj-producer Job Oberman alias Oceanic. 
Freejazz meets techno.

COLIN BENDERS & BORIS ACKET (19 T/M 25 NOV)    
Synthesizermuzikant Colin Benders was een aantal dagen achtereen te gast. De improvisaties met 
lichtkunstenaar Boris Acket waren ongekend spannend en beeldschoon.

Terzij de Horde • Walk The Line Heavy
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FOOTPRINTS
Ongemerkt was Footprints het laatste grote festival voor de lockdown. Het festival van eigen 
makelij dat we lanceerden in het jubileumweekend in 2019 lijkt wortel te schieten. Artiesten 
en publiek zijn enthousiast en gretig. Met optredens van bands uit alle windrichtingen en 
uiteenlopende muziekstromingen. In 2020 traden onder meer op: The Comet is Coming, 
Tsheugue, Ibibio Sound Machine, Waclaw Zimpel en Los Bitchos.

Global

AMAZIGH NIEUWJAAR (18 JAN)
De tweede editie van Amazigh Nieuwjaar, een feest voor Marokkaanse Nederlanders, was uitverkocht. 
De feestelijke avond in Hertz organiseren we in samenwerking met Stichting Dihya. Marokkaanse 
Nederlanders, zeker in Utrecht, hebben veelal hun roots in de Rif en noemen zichzelf Imazighen. Met 
Rifana, Hafssa Da, Abdelouafi Karimi, Tarwa ’n Chikh, Muhend, Mimoun Essahraoui en Isri.

KARIMA EL FILALI (OP EEN KIER, 8 JUNI)
Een prachtig concert van Karima el Filali, dat het startschot vormde voor een mooie samen-
werking. Daarna heeft ze vaker opgetreden in TivoliVredenburg.

TOUR DE SLOEGIE (18, 19 JULI) 
Sloegie is het komische alter ego van Jawad Es Soufi, bekend van zijn populaire sketches op 
Instagram. Om meerdere redenen waren zijn optredens (twee avonden achter elkaar in de Grote 
Zaal) een doorslaand succes. De 1200 bezoekers die kwamen genieten van zijn comedy-shows, 
waren voor het merendeel (90%) nieuwe bezoekers van TivoliVredenburg.
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Dance/By Night 

NYE FESTIVAL
Met ons nieuwjaarsfestival NYE luiden we traditiegetrouw het oude jaar uit en beginnen we aan 
het nieuwe jaar. Het was een bijzondere editie met de mannen van De Jeugd Van Tegenwoordig 
als hoofdgast. In zes zalen onbekommerd feesten tot 06.00 uur – dat het gewoon kon, ook dat 
stemt tot weemoed.   

Des te meer realiseren we ons dat de dance en het gehele nachtprogramma er karig afkwam 
in de aangepaste programmering van het afgelopen jaar. We hebben het wel geprobeerd, met 
Zoomparties en een Walk The Line Dance, maar afstand houden en niet dansen zijn onverenigbaar 
met het concept dance.

CANVAS
Op 27 november opende de expositie What does freedom look like? We nodigden voor de tweede 
keer vijftien kunstenaars uit invulling te geven aan het thema ‘vrijheid’ in een audiovisueel 
kunstwerk voor onze videowall Canvas. 

Jazz

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ (3 MAART)
Een stomende avond – vóór corona – in Hertz met de Kameroense jazzbassist Richard Bona  
en de Cubaanse pianist Alfredo Rodriguez, begeleid door meesterpercussionist Pedrito  
Martinez. Virtuoze musici die aantoonden hoezeer Afrikaanse en Cubaanse muziek met elkaar 
verbonden zijn.

BRAD MEHLDAU TRIO (5 MAART)
In de Grote Zaal trad pianist Brad Mehldau op met zijn trio: geraffineerde moderne jazz waarin 
diverse stijlinvloeden zijn geïntegreerd, met uitstapjes naar (en nieuwe interpretaties van) 
bekende pop- en jazzsongs.
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WALK THE LINE SUNDAY JAZZ 
(19 JULI, 16 AUG) 
De twee Sunday Jazz Walk The Lines vormden een inhaalslag voor alle jazzconcerten (inclusief 
Transition Festival) die we hebben moeten annuleren. De euforie was voelbaar bij publiek en 
musici. Met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw – Crossroads feat. Joris Roelofs, Martijn van 
Iterson & Kika Sprangers, Yuri Honings Acoustic Quartet en Sun Mi-Hong Quintet (19 juli) en Peter 
Beets Trio, Maarten Hogenhuis Trio en Benjamin Herman Trio (16 aug).

SUNDAY AFTERNOON JAZZ WALK THE LINE (DIVERSE DATA)
Met onder meer: Angelo Verploegen & Jasper van Hulten, Buddha Building (Hans Timmermans & Paul 
van Kemenade, Paul van Kemenade & Jasper van ’t Hof, Wolfert Brederode Trio, Rembrandt Frerichs 
Trio, Ahadaff Quartet, Gerard Bouwhuis & Sepp Grotenhuis, Amsterdams Andalusisch Orkest.

SUNDAY AFTERNOON JAZZ (DIVERSE DATA, LIVESTREAMS)
Met onder meer: John Engels Quartet, Tim Kliphuis, Benjamin Herman & Miguel Rodriguez, The 
Horns and a Bass - Paul v Kemenade, Joost Patocka Trio, Sun Mi Hong, Jasper van het Hof, Yuri 
Honing Quartet, Maarten Hogenhuis Trio, Hans Dulfer, Ben vd Dungen Quartet.

BUMA BOY EDGAR PRIJS (15 DEC, LIVESTREAM)
De feestelijke uitreiking op 15 december van de Buma Boy Edgar Prijs 2020 aan bugelspeler 
en trompettist Ack van Rooyen kon niet doorgaan met publiek. Via een livestream was het 
sprankelende concert met het Metropole Orkest in de Grote Zaal gratis te bekijken.

Kennis & Debat 

HOE VERDER NA BLACK LIVES MATTER (16 JUNI)
Een van de belangrijkste thema’s van onze tijd werd belicht in een Zoomwebinar met meer dan 
duizend aanmeldingen. Te gast waren Sinan Çankaya, Dionne Abdoelhafiezkhan, Nancy Jouwe, 
Sayonara Stugard en Natalja Macknack.

Yuri Honing & Wolfert Brederode
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WALK THE LINE LIEFDE & SEKS (8 AUG)
WALK THE LINE LITERATUUR & SPOKEN WORD (9 AUG)
Het voelde als een festival: een heel weekend in het teken van Kennis & Debat. Met onder meer: 
Babs Gons, Ellen Laan, Brand Berghouwer, Lucas de Man, Kirsten van Teijn (Liefde & Seks); Kalib 
Batta, Ellen Deckwitz, Ozan Aydogan, Pete Wu, Joost Oomen (Literatuur & Spoken Word).

ELECTION NIGHT (3 NOV)
Het afwisselende programma ter gelegenheid van de Amerikaanse verkiezingen werd live 
gestreamd vanuit drie zalen met publiek en diverse gasten. Tussen de verschillende zalen waren 
videoverbindingen geïnstalleerd. Een technisch hoogstandje, met onder meer Madeleijn van den 
Nieuwenhuizen, Dan Hassler-Forest, Sophie Derkzen, Bianca Pander en Markha Valenta.

DE NIEUWE NACHTMIS (24 DEC)
Een primeur in onze jonge streamgeschiedenis: dit programma werd van tevoren opgenomen 
en op kerstavond gestreamd. Met onder meer Abdelkader Benali, Daan Roovers, Michelle David, 
Iduna Paalman en Oscar Kocken.

Zakelijk

NEDERLANDSE VERENIGING VAN INTERNIST INFECTIOLOGEN (NVII) (2 JULI)
We zien het als een groot compliment dat de infectiologen hun algemene ledenvergadering bij 
ons in de Grote Zaal wilden houden, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Tot de NVII 
horen ook leden van het Outbreak Management Team dat adviseert over de coronamaatregelen. 
 
AFSCHEID JAN VAN ZANEN, GEMEENTE UTRECHT (30 JUNI)
Eind juni ging het ‘jochie’ echt weg; een gedenkwaardig afscheid van een gedenkwaardige 
burgemeester. Het was een mooie middag met een sfeervolle receptie op onze pleinen ondanks 
alle coronarestricties. Online werd er verslag van gedaan voor alle Utrechters thuis.
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MEER MUZIEK IN DE KLAS (7 OKT)
De ‘Ondertekening MuziekopleidersAkkoord’ vond plaats zonder publiek, maar er was wel een 
bijzondere gast: koningin Maxima. Het akkoord van pabo’s en conservatoria is een belangrijke 
stap in de richting van muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen. 

CLIMATE COMEDY NIGHT, KLIMAATSTICHTING HIER (13 NOV)
Een vrolijke avond online – zonder publiek – over een belangwekkend onderwerp gepresenteerd 
door Art Rooijakkers (‘We gaan lachen om het klimaat’). Met optredens van Dolf Jansen, Kiki 
Schippers, Rayen Panday en Judy Blank.
 
CONGRES DIVERSITEIT EN INCLUSIE (27 NOV)
Ook het jaarlijkse event van de Code Diversiteit & Inclusie beleefde een editie die alleen online 
toegankelijk was voor publiek. Het is een voorbeeld van onze policy om zakelijke evenementen te 
laten aansluiten bij de missie en het programma van TivoliVredenburg.

Publiek

Het aantal bezoekers dat we in 2020 ontvingen, staat – hoe kan het anders – in geen verhouding tot de 
groei en de gigantische bezoekersaantallen in de afgelopen jaren. TivoliVredenburg ging dicht, voor het 
eerst sinds de opening in 2014. De pandemie trok een dikke streep door de normale gang van zaken, 
waarin kaartverkoop (zo veel mogelijk) en een duurzame relatie met ons publiek (zo breed mogelijk) 
voorop staan. Nu moesten we vooral nee verkopen en het publiek zo goed mogelijk informeren over 
verplaatsingen en annuleringen. Dat wil zeggen: tijdig, duidelijk en op de juiste toon.

We hebben een antwoord gezocht op de vraag hoe we als podium relevant blijven voor zoveel mogelijk 
mensen in tijden van corona. Het antwoord: door waar mogelijk zichtbaar te blijven (postercampagne, 
social media) en de aandacht te verleggen naar TivoliVredenburg als online platform. Dat platform heet 
sinds november 2020 Studio TivoliVredenburg.
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BEWAAR JE TICKET, GENIET LATER
Pas in tweede instantie werden de impact en de omvang van de crisis duidelijk. De onzekerheid van 
het begin maakte dat we eerst nog concerten verplaatsten naar een nieuwe datum op de korte termijn 
– en vervolgens nog een keer (en nog een keer). Alle verplaatsingen en annuleringen brachten een 
onvoorstelbare hoeveelheid werk met zich mee. Met man en macht werkten we aan het informeren van 
onze bezoekers en het optuigen van een efficiënt (online) systeem om de informatie te stroomlijnen. 
We stuurden circa 50.000 mails om ons publiek op de hoogte te stellen van programmawijzigingen. 
Op de website werd de agenda verrijkt met nieuwe filteropties als ‘verplaatst/afgelast’ en ‘online’ om 
het navigeren makkelijker te maken. Bezoekers konden kiezen tussen restitutie van ticketgeld, een 
donatie aan artiesten of het ticket bewaren voor later. Dezelfde richtlijnen zijn, mede op initiatief van 
TivoliVredenburg, gaan gelden voor de hele culturele sector. We hebben meegewerkt aan het tot stand 
brengen van een regeling en campagne - ‘Bewaar je ticket, geniet later’ - die daar op toeziet (zie  
www.bewaarjeticket.nl).
Bij annuleringen en verplaatsingen hebben we ons publiek de keuze gelaten om het ticket te bewaren, 
voor een voucher of restitutie te kiezen of te doneren aan artiesten. Dat laatste heeft het publiek in 
2020 voor een totaalbedrag van € 193 duizend gedaan. De inning verliep via TivoliVredenburg en de 
donaties zijn overgemaakt aan artiesten en musici.  

MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU
Een week na de sluiting van 12 maart introduceerden we 
een nieuwe slogan: Music Sounds Better With You, die op 
posters door de stad werd verspreid. Normaal gesproken zijn 
postercampagnes bedoeld voor concertpromotie, nu wilden 
we met de campagne onze bezoekers – maar ook artiesten, 
personeel en partners – een hart onder de riem steken: ook 
al zijn we niet open, we zijn er wel en we missen jullie. De 
boodschap werd ook vele malen via social media verspreid  
en gedeeld. Zo bleef TivoliVredenburg zichtbaar en aanwezig 
in de stad. Op onze socials en in de nieuwsbrieven verlegden 
we de aandacht naar infotainment en berichtgeving vanachter 
de schermen.

CORONAPROTOCOLLEN
Een protocollenwerkgroep toog in mei aan het werk om de overheidsmaatregelen te vertalen in richt-
lijnen voor TivoliVredenburg om veilig concertbezoek mogelijk te maken. Houd 1 piano afstand was 
de titel van het eerste protocol. De leus werd ook in het gebouw gebruikt om bezoekers te herinneren 
aan de 1,5 metermaatregel. Publiekscommunicatie betekende in 2020 dus ook: informatie verstrekken 
over de geldende coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscheck aan de deur, het 
dragen van een mondmasker of een gewijzigde routing door het gebouw. Bezoekers ontvingen actuele 
informatie voorafgaand aan hun bezoek via mails en onze website en ze werden ter plekke (aan de 
deur en in het gebouw) op de hoogte gesteld van de geldende richtlijnen – die soms sneller werden 
gewijzigd dan wij konden voorzien. Ook voor artiesten en hun crews en onze medewerkers backstage 
zijn uitgebreide protocollen opgesteld, die met iedere nieuwe coronamaatregel werden geüpdatet.

STUDIO TIVOLIVREDENBURG
Lange tijd bleef het een toekomstwens, maar in 2020 werd het werkelijkheid: een up-to-date online 
platform met livestreams, podcasts en anderszins ruimte voor storytelling. Waar we voorheen andere 
prioriteiten hadden, konden we er nu gericht aan werken. Er was niet alleen tijd en gelegenheid voor, 
we zagen en zien het ook als een noodzakelijke investering om op een andere manier recht te doen aan 
onze missie. Het online platform is een passende aanvulling op onze functie als livepodium, zoals we 
eerder in het kader van onze meerjarenplannen formuleerden als ambitie voor de toekomst.
Op 16 maart presenteerden we onze eerste livestream op Facebook: een opname van Reinbert de 
Leeuw die Eric Satie speelt. Veertig dagen achter elkaar verzorgden we avond aan avond livestreams 
met archiefmateriaal: eigen registraties, akoestische sessies met popmuzikanten, opnames van de 
publieke omroep die bij ons waren gemaakt. Wat begon met een spontane actie achter een eenvoudige 
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laptop – vanuit de gedachte: we moeten iets doen voor ons publiek 
– werd al snel een breed gedragen initiatief dat wortel schoot in 
de organisatie. Het is een mooi voorbeeld van hoe creativiteit en 
ambitie hun weg vonden tegen de verdrukking in.
Het accent verschoof daarna naar het streamen van liveconcerten 
en -kennisprogramma. In het begin huurden we externe specialisten 
in, na verloop van tijd konden onze eigen mensen het overnemen. 
Er was een streamteam opgericht: een krachtenbundeling van 
TivoliVredenburgmedewerkers met de benodigde technische 
knowhow. Zij leidden collega’s intern op (en doen dat nog steeds) 
en namen het voortouw voor de aanschaf van eigen apparatuur. 
Een voormalig rookhok werd ingericht als podcaststudio – waarmee 
de basis was gelegd voor het radiostation dat begin 2021 werd 
gelanceerd. Op 8 november kreeg het platform een naam; we lanceerden Studio TivoliVredenburg. 
We zijn er trots op dat het is gelukt in korte tijd een professioneel online platform op te bouwen 
waarmee we vooruit kunnen. Wij beschouwen Studio TivoliVredenburg als een mooie aanvulling op ons 
reguliere aanbod en een geweldige uitkomst voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn 
ons programma te bezoeken. Wie achter het net vist bij een uitverkocht concert kan er toch iets van 
meemaken – als het wordt gestreamd.

PUBLIEKSONDERZOEK
Regelmatig vragen we onze bezoekers naar hun mening. Dat doen we incidenteel en structureel, aan 
de hand van kleinschalig en langlopend onderzoek. Zo houden we bijvoorbeeld de klanttevredenheid 
bij op basis van korte enquêtes in aftermails. Partners met wie we dat doen, zijn bijvoorbeeld 
Breda University, Universiteit Utrecht en de Gemeente Utrecht. Ook in coronatijd zijn we daarmee 
doorgegaan. Juist nu waren we benieuwd naar de ervaringen en behoeftes van onze bezoekers. We 
polsten hun belangstelling onder meer voor livestreams en vroegen hun mening over coronaproof 
concertformules als Op Een Kier en Walk The Line. En: voelen bezoekers zich veilig in de coronaproof 
concertzaal? Die vraag stelde het Concertgebouw in Amsterdam ook. Samen konden we publiceren dat 
meer dan 96 procent van de bezoekers die vraag positief beantwoordde.

MERKONDERZOEK BEERDA
Merkonderzoeker Hendrik Beerda doet vergelijkend onderzoek naar culturele instellingen en cultuur-
merken in het land en in de provincie. Jaarlijks brengt hij de positie van TivoliVredenburg in kaart met 
betrekking tot bekendheid, waardering en binding: landelijk en in de provincie Utrecht. Uit de meest 
recente onderzoeksresultaten blijkt dat de bekendheid flink is gegroeid, de waardering onverminderd 
hoog is en de binding onder bekenden is gestegen. Ook daar zijn we trots op.
TivoliVredenburg is gestegen naar de twaalfde plaats van sterkste podiummerken van Nederland 
(na respectievelijk zestiende in 2018 en vijftiende in 2016). Voor inwoners van de provincie Utrecht is 
TivoliVredenburg het sterkste podiummerk in de provincie.

HOSPITALITY
Ook Het Gegeven Paard en Danel, onze horecagelegenheden, waren het grootste deel van het jaar 
gesloten of beperkt toegankelijk. Onze artiestenfoyer King’s Cross mocht voor medewerkers van het 
culturele programma openblijven met aanpassingen en volgens strenge protocollen. Zoals er strenge 
protocollen van kracht waren voor concertbezoek, zo waren die er ook voor horecabezoek; ook hier 
gold dat de regels gedurende het jaar aan verandering onderhevig waren. In de periodes waarin Het 
Gegeven Paard en Danel wel open waren, hebben we 117 duizend gasten mogen ontvangen (38 procent 
van 2019 waarin dat er 311 duizend waren). We hebben niet alleen programma-inkomsten gemist, maar 
ook de opbrengsten van onze horeca die het culturele programma ten goede komen.
De eerste maanden lieten de bezoekersaantallen van Het Gegeven Paard en Danel nog een 
stijgende lijn zien en onze hospitalityteams draaiden op volle sterkte. Ze hebben de eerste lockdown 
gebruikt voor opruim- en herstelwerkzaamheden. Toen die waren gedaan, was er voor veel 
hospitalitymedewerkers geen werk meer. Zij sprongen bij op andere plekken in de organisatie, daar 
waar het kon en nodig was (protocollen, publieksinformatie, verbouw).
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FLEXIBILITEIT
Crisismanagement vraagt om flexibiliteit: grenzen tussen bestaande afdelingen en functies worden 
vloeibaar; medewerkers krijgen nieuwe taken en nieuwe verantwoordelijkheden. Bedrijfsleiders werden 
bijvoorbeeld rondleiders bij Walk The Line. Met z’n allen stelden we protocollen op, plakten stickers 
voor looproutes en aanwijzingen op de vloer, plaatsten hygiënezuilen en spatschermen en maakten 
zaalplattegronden op 1,5 meter. Aan onze hospitality- en horecamensen – gastvrijheid is hun vak – de 
taak om onze bezoekers in een goede sfeer coronaproof te ontvangen. Dat bleek vaak ingewikkelder 
dan het in goede banen leiden van de vele duizenden bezoekers die we gewend zijn.

GASTVRIJHEID
Het Gegeven Paard en Danel mochten vanaf 1 juni open voor maximaal dertig gasten binnen en 
maximaal veertig buiten op het terras. De restricties werden op 1 juli verruimd, met inachtneming van 
de geldende regels (1,5 meter afstand) – en meer ruimte om het terras neer te zetten. Een periode met 
mooi terrasweer volgde en café en brasserie konden een aantal maanden op ongeveer vijftig procent 
van de gebruikelijke capaciteit open. Het gaf ons gebouw meteen een levendigere aanblik. 
Team Hospitality transformeerde tot gastvrije handhavers van coronaregels, bijna een contradictio 
in terminis. Het publiek moest triagevragen beantwoorden, afstand houden en looproutes volgen. 
Concertbezoekers moesten blijven zitten en mochten niet meezingen of dansen. Later in het jaar was 
een drankje halen bij de bar niet langer mogelijk. Half oktober gingen alle horecagelegenheden in het 
land dicht.

Terras Danel
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Horeca TivoliVredenburg
Café Het Gegeven Paard en bar-brasserie Danel (kitchen bar, vanaf 
de heropening in 2021) zijn horecagelegenheden in de plint van 
ons gebouw. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de sfeerbeleving 
voor ons publiek en hebben een essentieel aandeel in de ambitie 
van TivoliVredenburg om open, toegankelijk en levendig te zijn. De 
opbrengsten die zij genereren, komen bovendien ten goede aan 
het culturele programma. Het Gegeven Paard is een drukbezochte 
ontmoetingsplek waar bezoekers bovendien gratis kunnen genieten 
van livemuziek op Rabo Open Stage, ons open podium voor jong 
talent. Danel is een toegankelijke bar-brasserie, met een af te sluiten 
ruimte die kan worden verhuurd voor besloten gelegenheden. King’s 
Cross is de naam van de artiestenfoyer en medewerkerskantine en 
het kloppende culinaire hart het culturele bedrijf. 
Het Gegeven Paard, Danel en King’s Cross zijn ondergebracht 
in Burgundy Street B.V. Burgundy Street genereert 40% van de 
horeca-inkomsten van TivoliVredenburg. De afdeling Hospitality, 
ondergebracht in Stichting TivoliVredenburg, is verantwoordelijk 
voor 60% van de horeca-inkomsten. Samen vertegenwoordigen 
zij ongeveer 30% van de totale geconsolideerde omzet van 
TivoliVredenburg (in 2019). Door de diverse horecaprocessen beter 
te stroomlijnen en te centraliseren willen we de synergie tussen 
Hospitality en Burgundy Street B.V. verhogen. Daarmee is in 2020 
een begin gemaakt.

Pand en omgeving

De allure van de architectuur en de plek in de stad zijn essentieel voor de aantrekkingskracht van 
TivoliVredenburg. We blijven investeren in aanpassingen van het pand, zowel binnen als buiten, om 
door sfeer en inrichting het gevoel van welkom te verhogen voor publiek, artiesten en medewerkers. 
Door de jaren heen zijn de nodige aanpassing getroffen en verbouwingen geweest, maar het werk 
is nooit af. Met 24/7 activiteiten en bijbehorende enthousiaste bezoekersstromen hebben gebouw 
en installaties veel te lijden. Het intensieve gebruik vraagt om voortdurend onderhoud en uitgekiend 
beheer; tegelijkertijd is daar vaak weinig ruimte voor in de agenda. In 2020 kon het gebouw door de 
sluitingen en latere beperkingen even op adem komen en konden er veel werkzaamheden in versneld 
tempo uitgevoerd worden. 

ONDERHOUD, REPARATIES EN KEURINGEN
Zo is er in het hele pand veel schilderwerk verricht. Minder zichtbaar 
maar zeker niet minder belangrijk waren de vele werkzaamheden aan 
de elektriciteit. Een grote klus bleek de NEN-keuring van elektriciteit 
en noodverlichting en de hieruit volgende noodzakelijke  
werkzaamheden die nog doorlopen tot in 2021. Verder werden er 
heel veel kleine en grotere reparaties uitgevoerd. Zo werd onder 
meer het plafond in de Centrale Hal gerepareerd, de verwarming 
onder de hellingbaan van de expeditie hersteld en de vloer van 
de goederenlift vervangen. De houten trappen in de Grote Zaal 
zijn geschuurd en gelakt en de bewegwijzering rondom de zaal 
is verbeterd. Verschillende verbouwings- en verbeterprojecten zijn 
naar voren gehaald om na de crisis het gebouw weer helemaal op 
orde te hebben om alle ruimte te kunnen geven aan het programma.

Centrale Hal
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CENTRALE HAL EN OMGEVING
De eerste lockdownperiode hebben we gebruikt om de later in het jaar geplande vernieuwing van de 
afgeschreven bar en revisie van de keuken van het Gegeven Paard eerder uit te voeren dan gepland.  
De toiletten in de centrale hal zijn verbouwd, uitgebreid en genderneutraal gemaakt. De 
droogloopmatten werden vervangen en er is een vaste garderobe gecreëerd tegenover de kassa. 
Het verder ontwikkelen van plannen voor verbeteringen in de Centrale Hal, die de gastvrijheid, 
zichtbaarheid van onze partners en informatievoorziening aan publiek moeten verbeteren, zijn in volle 
gang. Ook liggen er vergevorderde plannen voor vernieuwing van de Rabo Open Stage. Realisatie staat 
gepland voor 2021.

RONDA
Het Rondagebied op de eerste verdieping kreeg een nieuwe 
inrichting die zowel overdag bij zakelijke events als ‘s avonds 
en ‘s nachts bij muziekprogramma functioneel en sfeervol 
is. De veertien defecte toegangsdeuren naar Ronda werden 
allemaal en inclusief de stalen deurposten vervangen. 
In Ronda werd de houten toplaag van de podiumvloer 
vervangen en de heffer verwijderd waarmee de sub-
woofers beter gepositioneerd konden worden. De barren 
in de zaal werden vervangen en de vloeren geseald tegen 
vochtdoorslag. Er werd een ingenieus gordijnensysteem 
ontwikkeld om enerzijds het podium beter van de zaal af 
te schermen bij change-overs en anderzijds het publiek in 
een small setting te kunnen ontvangen. Een bijdrage van 
het Kickstart Cultuurfonds maakte het mogelijk om de 
zaalvloer van Ronda op te hogen en in te richten voor seated 
programma op 1,5 meter.

LUCHTBEHANDELING 
Een belangrijk onderwerp op de agenda was afgelopen jaar de ventilatie en luchtbehandeling in het 
hele pand. Er is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit, waarin de verscherpte eisen in het kader 
van Covid-19 werden meegenomen. De uitkomsten toonden aan dat overal in het gebouw in ieder 
geval wordt voldaan aan de wettelijke kaders van het bouwbesluit 2012. Het bouwbesluit is echter 
niet de enige norm die geldt voor een muziekzaal. Zo bleek dat in de Grote Zaal de luchtbehandeling 
aangepast moet worden om straks bij een volle zaal een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor aanpassingen die in 2021 door de gebouweigenaar 
uitgevoerd zullen worden.

WERKPLEKKEN BUITEN KANTOOR
De productiekantoren in de backstage gebieden bij de zalen zijn op het gebied van ergonomie en 
ICT-voorzieningen verbeterd, zodat de stagemanagers prettiger in deze ruimtes kunnen werken. De 
plannen voor verbeteringen aan de artiesteningang zijn in 2020 gemaakt en begin 2021 gerealiseerd. 
Met de nieuwe balie is een ruime, praktische en ergonomische werkplek gecreëerd. De ontvangstruimte 
voor artiesten en gasten is tegelijkertijd opgeknapt. In de kassaruimte zijn aanpassingen aan de 
werkplekken gedaan die de akoestiek en verlichting verbeteren.

ICT 
TivoliVredenburg werkt op een remote desktopserver omgeving, die voldoende capaciteit heeft om 
alle medewerkers vanuit huis te kunnen laten werken. Hier waren dan ook geen aanpassingen nodig. 
Wel is tijd en energie gestoken in het ondersteunen van de medewerkers bij het gebruik van Microsoft 
Teams om te kunnen videobellen en zijn medewerkers waar nodig voorzien van laptops en andere 
ICT-middelen om goed vanuit huis te kunnen werken. Rond de zomer hebben we een organisatiebrede 
inventarisatie van de ICT-behoeften voor de toekomst gedaan. De belangrijkste uitkomsten daarvan 
zijn het verder doorzetten van de overgang naar Office 365 (de Microsoft cloud omgeving) en 
bredere inzet van laptops om flexibel werken (overal in het gebouw en daarbuiten) beter te kunnen 

Ronda
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faciliteren. Een belangrijk project in 2020 was de uitbreiding van het netwerk vanwege extra benodigde 
netwerkaansluitingen door het hele pand heen, alsmede verbetering van de beveiliging van het 
netwerk. De komende jaren onderzoeken we de verdere migratie naar de cloud.

BUITENGEBIED
TivoliVredenburg maakt deel uit van een grootstedelijk centrumgebied van hotels, winkels, pleinen, 
woningen, restaurants en terrassen, dat aantrekkelijk is voor de inwoners van Utrecht, voor 
dagjesmensen en toeristen. Een verzorgd en aantrekkelijk buitengebied draagt bij aan de beleving van 
het concert- en horecabezoek in TivoliVredenburg, de allure van de binnenstad en het leefklimaat van 
bewoners. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Hollandse Toren en Vlaamse Toren, de straten 
om ons heen, is voor ons al jaren een actiepunt. TivoliVredenburg was initiator van de projectgroep die 
zich inzet voor verbetering. De Gemeente Utrecht, bewoners en Klépierre (Hoog Catharijne) zijn vanaf 
de start betrokken. De Gemeente Utrecht heeft inmiddels het projectleiderschap op zich genomen. 
Er zijn concrete plannen gemaakt om de verblijfskwaliteit, de samenhang en de aantrekkelijkheid van 
het gebied rondom TivoliVredenburg te verhogen. Een belangrijk aspect in deze betreft een betere 
ontsluiting van ons gebouw aan de kant van het Vredenburgplein. Met een nieuwe entree aan die 
zijde (pal onder het beeld de Schele Maagd) maken we het gebouw vele malen toegankelijker. Die 
verbouwing maakt deel uit van de gewenste herinrichting en renovatie van de foyers van de Grote Zaal. 
Zo creëren we in de toekomst een nieuwe doorloop vanuit en naar het oude stadscentrum. 
Ondanks het feit dat in het afgelopen jaar de stad vrijwel leeg was door het ontbreken van winkelend 
of uitgaand publiek en toeristen, hebben wij de voorbereidingen voor deze toekomstplannen 
voortgezet. We waren in 2019 ten slotte al begonnen met gerichte fondsenwerving. Bij het 
TivoliVredenburg Fonds is de renovatie geoormerkt als een van de geefdoelen. Van het K.F. Hein Fonds 
en het Elise Mathilde Fonds kregen we ook toezeggingen voor een substantiële bijdrage. We mikken op 
de realisatie van deze lang gekoesterde wens in de zomer van 2022.

Vredenburgplein met zicht op de Schele Maagd
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Partners

TivoliVredenburg werkt samen met vele maatschappelijke en culturele instellingen en met een keur 
aan bedrijven uit de stad, de regio en het land. Onze partners zijn in vele opzichten het fundament 
waarop wij onze culturele onderneming bouwen, financieel en anderszins. Deze samenwerkingen 
verbreden onze horizon, zorgen voor gezonde interactie, schijnen licht op onze blinde vlekken, zorgen 
dat wij verbonden zijn met wat er in de wereld speelt en maken dat wij open staan voor verschillende 
perspectieven en deze naar binnen halen. 

Al onze partnerschappen gaan uit van gezamenlijk gedragen waarden en doelstellingen. Die kunnen 
zich richten op maatschappelijke activiteiten, zoals duurzaamheid en sociale cohesie, en op culturele 
activiteiten, zoals talentontwikkeling of muziekeducatie. We bouwen met onze partners aan duurzame, 
inhoudelijke partnerships die complementair en wederkerig zijn. Onze partners ondersteunen ons op 
uiteenlopende terreinen zoals theatertechniek, programma, horeca, financiële dienstverlening. Een 
financiële component blijft daarin vanzelfsprekend een rol spelen. De steun van derden is van groot 
belang in aanvulling op de eigen inkomsten en de structurele bijdragen van de Gemeente Utrecht. 
Donateurs, partners en fondsen maken niet alleen bijzondere activiteiten mogelijk, ze bouwen als 
ambassadeurs en vrienden ook mee aan een sterke positie en een herkenbaar imago. Een belangrijk 
aandeel daarin heeft het TivoliVredenburg Fonds, dat in 2017 is opgericht door betrokken Utrechters 
met een passie voor muziek en cultuur.
Door de intensieve band die we onderhouden weten we hoe zwaar sommige van onze partners 2020 
hebben beleefd. Niet alle geplande invullingen van partnerships konden daarom worden uitgevoerd, 
maar gelukkig hebben we vooral ook gekeken naar wat wél kon. Met veel creativiteit en steun van de 
betreffende partners zijn mooie invullingen gerealiseerd. Hieronder lichten we er een aantal uit.  

TALENTONTWIKKELING
Tijdens de lockdown kwam veel onderwijs in de knel en daarmee ook het muziekonderwijs. Met het 
educatieproject ‘de MuziekRoute Online’ presenteerden Rabobank en TivoliVredenburg een zesvoudige 
serie muzikale meedoevideo’s die het hele gezin stimuleren met muziek aan de slag te gaan en te 
blijven. 
Waar normaliter midden in de centrale hal in TivoliVredenburg muzikaal talent optreedt op het open 
podium Rabo Open Stage, zijn we nu online muzikanten een podium blijven bieden. En in het verlengde 
van het nieuwe concept Walk The Line maakte Rabobank een speciale versie mogelijk: de Walk The 
Line editie van het jaarlijkse kinderfestival My First Festival.  

BUD EN CANVAS
Binnen ons partnership met AB InBev hebben we een volgende stap gemaakt door Budbier in heel 
TivoliVredenburg te gaan schenken. Als onderdeel van die samenwerking konden we ook een nieuwe 
editie van Canvas lanceren met de toepasselijke titel What does freedom look like. We voegden een 
extra dimensie toe aan het videokunstwerk door de content te ondersteunen met extra informatie 

Walk The Line • My First Festival
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van de makers zelf via een koptelefoon. Door te werken met timeslots konden we ondanks de 
coronamaatregelen onze bezoekers laten genieten van dit unieke kunstwerk. 
Het jaar konden we afsluiten met een NYE: The Homeshow livestream powered by Bud bestaande uit 
een quiz en een muzikale samenvatting van het afgelopen decennium.

TIVOLIVREDENBURG FONDS 
Met het TivoliVredenburg Fonds geven we ons publiek de gelegenheid zich ook op een andere manier 
te committeren aan ons programma en onze doelstellingen. Zo kunnen we bezoekers aan ons binden 
die kunst en cultuur een warm hart toedragen. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in als ware 
ambassadeurs voor TivoliVredenburg en de bekendheid van het fonds. Het TivoliVredenburg Fonds 
kent verschillende kringen en donateurs kunnen hun eigen geefdoel kiezen. 
Begin 2020 hebben we nog diverse fondsconcerten en -events kunnen organiseren, inclusief een 
Wonkatour door het hele gebouw. Helaas werd het organiseren van fondsevents daarna een stuk 
lastiger, met alle maatregelen en maandenlange sluiting. Zodra we in de zomer weer open mochten, 
hebben we veel donateurs mogen ontvangen bij Walk The Line. De Hertzkringleden hebben in 
september nog kunnen genieten van de optredens binnen de Dutch Classical Talent competitie, 
die zij ook financieel ondersteunen. Sindsdien hebben we de concerten en events voor donateurs 
verschillende malen moeten verplaatsen en annuleren. We waren verrast door de hartverwarmende 
blijken van steun vanuit onze vaste bezoekers en donateurs, die ons en de musici met hun ruime giften 
een hart onder de riem wilden steken. 

YOUNG PROFESSIONALS BUSINESS CLUB
De Young Professionals Business Club (YPBC) van TivoliVredenburg is een kring van jonge ambitieuze 
professionals. Inspirerende ontmoetingen, kennisoverdracht, netwerken en bijzonder programma 
vormen de kern van de YPBC. Dit jaar was het helaas niet mogelijk om alle bijeenkomsten te 
organiseren, wel hebben we de leden op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven, mogen ontvangen 
tijdens een Walk The Line en kunnen verrassen met een TivoliVredenburg Box.

FONDSEN
Naast de giften van genoemde steungevers, zakelijk en particulier, ontvingen we bijdragen van 
diverse fondsen waaronder VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Elise Mathilde Fonds en 
Fentener van Vlissingen Fonds voor uiteenlopende activiteiten, onder meer voor speciale doelgroepen. 
Van het Fonds Podiumkunsten ontvangen we een jaarlijkse bijdrage in het kader van de regeling 
kernpodium. Wij zijn blij met de voortzetting van hun steun aan onze plannen in coronatijd.
Via het Kickstart Cultuurfonds hebben we middelen ontvangen om de vloer in de Ronda, onze grootste 
popzaal, te verhogen. Zo kunnen hier nu ook zitconcerten plaatsvinden die in coronatijd de standaard 
zijn geworden. Tot slot zijn we voorzichtig begonnen met de fondsenwerving voor de nieuwe entree 
aan het Vredenburgplein. 

Canvas • What does freedom look like: No  Men Just Zen - Tosca van der Weerden
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Personeel en organisatie 

PERSONEEL EN ORGANISATIE TIJDENS CORONA 
Groot was de impact van corona op onze organisatie en op de culturele sector in zijn geheel. 
Onzekerheid over betekenis, duur en omvang van de crisis had iedereen in de greep, maar in onze 
branche kwam daar nog de onzekerheid over werk en voortbestaan bij. De culturele sector heeft zich 
eendrachtig teweergesteld toen het bestaansrecht in het geding leek te komen. TivoliVredenburg heeft 
op allerlei niveaus in landelijke gremia meegewerkt om de crisis het hoofd te bieden. Gelukkig heeft de 
overheid de sector niet aan zijn lot overgelaten. 
Op persoonlijk vlak waren de angst voor besmetting, het thuiswerken, grote fluctuaties in werkdruk en 
onzekerheid over de toekomt redenen voor onrust en ongemak. We hebben in nauw overleg met de 
Ondernemingsraad geprobeerd onze medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de implicaties 
die corona heeft op de organisatie en op het werk. Zo werd wekelijks een Corona Update verspreid 
met daarin de laatste ontwikkelingen. Ook is direct gestart met het verhogen van de frequentie van 
de interne nieuwsbrief. Deze TivoliVredenburger wordt gevuld met persoonlijke verhalen over het 
reilen en zeilen van de mensen in de organisatie. Ook met zoomborrels, talkshows en lunch lectures is 
geprobeerd de verbinding tussen mensen te behouden. 
We zijn blij dat het gelukt is zo veel mogelijk mensen in dienst te houden. Maar voor de oproepkrachten 
en de zzp’ers met wie we op regelmatige basis werken, vielen grotendeels onze opdrachten weg. Over 
hun inkomenssituatie maken we ons dan ook grote zorgen. Zodra de omstandigheden het toelieten, 
hebben we hen opdrachten gegeven; mede mogelijk gemaakt door steun en compensaties van het rijk 
en de Gemeente Utrecht. Het behoud van werk en inkomen voor al onze medewerkers – artiesten en 
hun crews inclusief – was en is een wezenlijke pijler onder ons coronabeleid.

Continuïteit en slagvaardigheid 
Op basis van de verslechterde financiële vooruitzichten zijn we al snel gaan kijken hoe we onze kosten 
konden terugdringen. Een heroverweging van de formatie en personeelskosten maakte deel daarvan 
uit. In een notitie getiteld Scenario’s personeelsbeleid in tijden van corona (mei, 2020) hebben we onze 
uitgangspunten geformuleerd. Slagvaardigheid en een evenredige verdeling van de lasten stonden 
daarbij voorop. De uitgangspunten:

• TivoliVredenburg wil werk en inkomen behouden voor zoveel mogelijk medewerkers, zonder dat 
daarbij de continuïteit en een verantwoorde bedrijfsvoering van de organisatie in het geding komen; 

• TivoliVredenburg wil een organisatie behouden die, vanuit zijn missie en visie, flexibel en slagvaardig 
kan inspelen op de gevolgen van de coronamaatregelen. Zowel ervaring als vers bloed spelen 
daarbij een belangrijke rol;

Medewerkers TivoliVredenburg in 2019 Medewerkers TivoliVredenburg in 2020
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• TivoliVredenburg wil in staat zijn om, in een redelijke tijdspanne, de sprong naar zijn oorspronkelijke 
schaalgrootte te kunnen maken; 

• TivoliVredenburg wil de lasten van de coronacrisis solidair en evenredig verdelen tussen 
medewerkers, ongeacht de lengte van het dienstverband en de functieschaal.

In dezelfde notitie hebben we regels vastgelegd voor salaris- en personeelsmutaties en de beoordeling 
van tijdelijke contracten. We hebben ons uitgesproken voor (tijdelijke) werktijdverkorting voor 
iedereen in geval van nood. Bovendien hebben we maatregelen afgekondigd voor ‘onze’ zzp’ers: een 
mogelijkheid om geld te lenen, de verzekering dat publieksdonaties in het kader van ‘Bewaar je ticket, 
geniet later’ ten goede komen aan de artiest en de verplichting om steunmaatregelen deels te benutten 
voor het verstrekken van opdrachten aan artiesten, technici, bedrijfsleiders, toeleveranciers.

Transformatie
Om grip te krijgen op de onzekere toekomst stelden we in de zomer van 2020 een Beleidskader voor 
de periode 2020/2021 op. We verkenden de toekomst aan de hand van de twee variabelen die in 
hoge mate bepalend zijn voor onze speelruimte: enerzijds het verloop van de pandemie en daarmee 
samenhangend de mogelijkheid om weer publiek toe te laten en anderzijds de financiële steun van 
de overheid. Zo kwamen we uit op vier financiële scenario’s: Overleven, Overbruggen, Transformeren, 
Investeren. Het derde scenario hebben we uitgewerkt, een scenario waarin we rekening houden met 
langdurige restricties en aanhoudende overheidssteun. Het is tegelijkertijd een scenario waarin we 
niet afwachten, maar de gelegenheid te baat nemen om te innoveren en te investeren in de toekomst. 
Ook in coronatijd willen we open, baanbrekend en ondernemend zijn, niet voor niets zijn het onze 
kernwaarden.

Mobiliteit
Voor iedereen was het een jaar van immense veranderingen. Voor sommigen liep de werkdruk hoog 
op, voor anderen viel (een deel van) het reguliere werk weg. Medewerkers kregen nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden of trokken die spontaan naar zich toe. Bedrijfsleiders werden rondleiders bij 
Walk The Line, assistent-bedrijfsleiders beheerden de giftshop, licht- en geluidstechnici leerden van 
het streamteam met camera’s omgaan. Die flexibiliteit en veerkracht – mobiliteit binnen het eigen 
team en daarbuiten – hebben we aangemoedigd, onder meer met onze oproep creatieve geesten en 
dwarsdenkers gezocht! We stelden een ‘innovatieagenda’ op en nodigden onze medewerkers uit met 
nieuwe ideeën te komen.

Voor de slagvaardigheid van de organisatie is een brede inzetbaarheid van onze medewerkers 
noodzakelijk. Met dat doel zijn gesprekken gevoerd en coachings- en opleidingstrajecten aangeboden. 
In een enkel geval is een vertrekregeling overeengekomen.

Medewerkers in dienst
Het aantal medewerkers bij TivoliVredenburg daalde in 2020 met zeven (9,6 fte). De daling is vooral 
het gevolg van een natuurlijk verloop en het niet invullen van vacatures en wordt mede veroorzaakt 
doordat een klein aantal medewerkers minder uren ging werken. 
Bij Burgundy Street was de daling fors, met 59 medewerkers (24 fte). Belangrijkste oorzaak is het 
vertrek van oproepkrachten in dienst in de tweede helft van het jaar. Een meerderheid koos er zelf voor 
om elders te gaan werken. Daarnaast is de groep vaste medewerkers iets gedaald, als gevolg van zowel 
natuurlijk verloop als beëindiging om reden van functioneren.

De figuur hiernaast geeft 
de medewerkers in dienst 
in aantallen en in fte’s 
weer, op 1 januari 2020 
en vervolgens op 31 
december 2020. 
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Flexibele schil 
Veel van onze medewerkers werken via oproepcontracten, inleen (via payrolling) of als zzp’er. Zij 
vormen de zogeheten flexibele schil. Die maakt het mogelijk om in drukke periodes op te schalen en 
in rustiger periodes terug te schakelen naar een compacte organisatie. Doorgaans bestaat de flexibele 
schil uit ongeveer driehonderd collega’s (circa 100 fte). Deze groep is zwaar geraakt door de crisis. De 
opdrachten in de event- en festivalbranche droogden op. Ook veel musici en artiesten kwamen zonder 
werk te zitten. Voor al deze mensen was er de generieke steunmaatregel TOZO, die het inkomen 
aanvulde tot slechts bijstandsniveau.
De oproepkrachten van Burgundy Street hebben we drie maanden lang tijdens de eerste lockdown 
doorbetaald. De NOW1 dekte per saldo 66 procent van deze kosten. De door de stichting ingeleende 
servicemedewerkers zijn door hun werkgever, de payrollorganisatie, in overleg met ons doorbetaald in 
die periode. Voor de zzp’ers die regelmatig voor ons werken, creëerden we een leenfaciliteit. In de loop 
van het jaar kwam er ruimte voor opdrachten aan artiesten, zzp’ers en inleenkrachten. De gebruikelijke 
omvang in uren en opdrachtwaarde haalden we bij lange na niet. Die bleef in 2020 steken op ongeveer 
een derde van de opdrachtwaarde in 2019. Aan inhuur personeel, niet in dienst van TivoliVredenburg en 
Burgundy Street, werd voor een totaal van € 1,7 miljoen aan opdrachten vertrekt, waarvan € 0,9 miljoen 
na 12 maart.

NOW
Dankzij de loonsteun NOW konden we in de eerste helft van 2020 werk en inkomen van medewerkers 
in dienst zoveel mogelijk behouden. Omdat voortzetting van de NOW na september 2020 onzeker was, 
hebben we werknemers verzocht in de zomer zoveel mogelijk vakantie-uren op te nemen. Gelukkig 
werd de maatregel gecontinueerd: NOW3 geldt tot 1 juli 2021.  Met aanvullende steun van OC&W en 
Gemeente Utrecht konden we werk en inkomen voor vrijwel het gehele personeelsbestand in dienst 
handhaven. De meeste contracten voor bepaalde tijd hebben we verlengd.
Voor Burgundy Street lag dat anders. Naast het generieke pakket, de NOW die per saldo ongeveer 
zestig procent van de loonkosten dekte, en de gemaximeerde TVL was er geen aanvullend steunpakket 
voor de horecabranche. Daardoor lukte het niet om de werkgelegenheid daar op peil te houden. 

Thuiswerken en kantoorprotocol
Het grootste deel van de medewerkers heeft vanuit huis gewerkt. De benodigde IT-infrastructuur 
was er al en het werken met Microsoft Teams is snel opgepakt. We hebben bureaustoelen, laptops, 
toetsenborden en een tweede scherm beschikbaar gesteld zodat iedereen zo goed mogelijk thuis aan 
de slag kon. Voor de medewerkers die voor hun werkzaamheden gebonden zijn aan het gebouw zijn 
maatregelen getroffen en is een protocol afgesproken zodat zij coronaproof konden blijven werken.

Menno Tielemans, teamleider sales, thuis aan het werk
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Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim van TivoliVredenburg kwam in 2020 uit op 3,9%; iets hoger dan in 2019 
(3,6%) en gelijk aan het landelijke gemiddelde in de cultuur-, sport- en recreatiebranche. Het verzuim 
werd vooral veroorzaakt door langdurige ziekte (2,9%). 
Het ziekteverzuim van Burgundy Street was 3,7% versus 5,5% procent in 2019 en eveneens gelijk 
aan het ziekteverzuim in de horecabranche. Ook hier werd een substantieel deel van het verzuim 
veroorzaakt door langdurige ziekte (2%).

ORGANISATIE ALGEMEEN
Organogram
TivoliVredenburg wordt geleid door een driekoppig directieteam dat samen met afdelingsmanagers en 
teamleiders de organisatie aanstuurt. Burgundy Street en haar directeur-bestuurder vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur en tevens bestuurder van Stichting TivoliVredenburg. 
De afdelingen en teams zijn ingedeeld volgens het onderstaande organogram. Dwars door de 
functionele structuur heen werken we samen in multidisciplinaire programma- en bezoekersgerichte 
teams, projectteams en focusteams. 

Arbeidsvoorwaarden en bezoldiging
Stichting TivoliVredenburg volgt als bezoldigingsbeleid de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals (NPF) 
en Burgundy Street B.V. de CAO Nederlands Horeca Gilde. Stichting TivoliVredenburg heeft voor haar 
werknemers een zogenaamde middelloon pensioenregeling getroffen. De pensioenregeling is  
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW); Burgundy Street B.V. heeft voor haar  
medewerkers een middelloonregeling bij het Pensioenfonds Horeca & Catering. Deelname is verplicht voor 
alle werknemers. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last in het jaar verantwoord.
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de directeur-bestuurder van Stichting TivoliVredenburg vast. 
De beloning van de directeur-bestuurder valt binnen de maximumnorm in het kader van de wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen geen bezoldiging.
Bij Burgundy Street B.V. is per 1 april 2020 de waarnemend directeur definitief benoemd tot directeur-
bestuurder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
TivoliVredenburg houdt rekening met de maatschappelijke effecten van haar activiteiten en 
bedrijfsprocessen. We hebben dit perspectief een centrale plaats gegeven in ons Meerjarenplan  
2021–2024 en integreren het in onze bedrijfsvoering. We zijn ons bewust van de maatschappelijke 
impact van onze activiteiten, ons beleid en ons imago. We willen bijdragen aan een schoner milieu,  
een rijk cultureel leven voor iedereen en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
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WAB
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Medewerkers met 
een oproepcontract (payrollers) krijgen na 12 maanden werk vaste uren aangeboden op basis van het 
gemiddeld aantal uren in die periode. Van deze mogelijkheid is weinig gebruik gemaakt. 

Medewerkersvertegenwoordiging
Sinds 2019 heeft Burgundy Street B.V. een eigen ondernemingsraad (OR). Zo werd aan de verplichting 
voldaan om medezeggenschap te organiseren bij meer dan vijftig medewerkers. De OR van 
TivoliVredenburg is regelmatig met de OR van Burgundy Street in gesprek om zaken af te stemmen. De 
verslagen van de beide raden over 2020 zijn opgenomen in bijlage 1.

Inclusie en diversiteit
We vinden het belangrijk dat ons publiek, onze medewerkers en onze partners een evenwichtige 
afspiegeling vormen van de bevolking. We onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie. In 2019 
hebben we in TivoliVredenburg Inclusief! een inclusiebeleidsplan opgesteld op basis van de vier P’s: 
programma, publiek, personeel en partners. Omdat we versneld een en ander willen realiseren hebben 
we in 2020 de hulp ingeroepen van adviesbureau Lotus and Tulip. In december is de eerste training 
georganiseerd met alle leidinggevenden. In 2021 zullen maandelijkse trainingen volgen.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, 
pesten, discriminatie) kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. TivoliVredenburg had in 2020 drie 
vertrouwenspersonen. Hun verslaglegging van 2020 is opgenomen als bijlage 2.

Fair practice en fair pay
We onderschrijven de Fair Practice Code voor werkenden in de culturele sector. De code heeft betrekking 
op alle soorten werkverhoudingen op, voor en achter het podium. In 2019 hebben we voor alle groepen 
werkenden vastgelegd hoe we omgaan met fair practice: degenen die in dienst zijn, zzp’ers, payrollers, 
gedetacheerden en artiesten die bij ons optreden. Wij maken ons in de muzieksector hard voor het 
invoeren van een honorariumrichtlijn die recht doet aan de kenmerken van de muzieksector.

E-learning
Werkprocessen en protocollen leggen we vast in een digitale leeromgeving. Met behulp van apps 
kunnen we nieuwe medewerkers snel en efficiënt inwerken en instructies geven. In 2020 had de 
afdeling Hospitality de primeur. In samenwerking met InBrain breiden we het leerplatform de komende 
tijd uit voor de hele organisatie.

Duurzaamheid
De pandemie onderstreept nog eens extra hoe belangrijk de zorg voor het milieu is. Vijf thema’s 
onderscheiden we in het kader van duurzaam ondernemen: organisatie, energie & water, afval, inkoop 
en CO2 Footprint. Ons plan Duurzaamheid TivoliVredenburg fungeert als kompas voor onze werkwijze 
en onze doelen. We werken samen met verschillende partners, zoals de Green Business Club Utrecht en 
Zero Waste Nederland en Zero Emission Solutions.
Sinds juli 2020 maken we gebruik van de milieubarometer, een softwaretool die door meer podia wordt 
gebruikt om het energieverbruik inzichtelijk te maken en te reduceren. In augustus zijn we gestart met 
het duurzaam verwerken van onze PET-flessen in samenwerking met AB InBev, Vrumona en Stichting 
Retourverpakking Nederland & Morssinkhof. Daarnaast hebben we het initiatief genomen voor een 
onderzoek naar het recyclen van hard plastic cups in samenwerking met onze leverancier (Dutchcups) 
en onze partners Vrumona en AB InBev. Met de Utrechtse organisatie De Clique loopt een plan voor 
het duurzaam verwerken van koffieresidu, sinaasappelschillen en organisch keukenafval.
Afgelopen jaar zijn we deelnemer geworden van het ‘electric Green Last Mile’-project. Het streven is om 
elektrisch vervoer in te zetten voor leveringen vanaf de ring van Utrecht. We werken hiervoor samen 
met City-Hub Utrecht, de Gemeente Utrecht en Douwe Egberts.
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Reflectie op het financieel resultaat 

Alle hieronder vermelde financiële gegevens hebben betrekking op het geconsolideerde resultaat van 
Stichting TivoliVredenburg inclusief Burgundy Street B.V., tenzij afzonderlijk toegelicht.
  
EXPLOITATIERESULTAAT 
Het exploitatieresultaat is in 2020 uitgekomen op een bedrag van € 290 duizend positief. Het 
vennootschappelijke resultaat van stichting TivoliVredenburg bedraagt hiervan € 475 duizend en 
het vennootschappelijke resultaat van Burgundy Street B.V. minus € 185 duizend. Dit overschot 
reserveren we ter dekking van verwachte tekorten na balansdatum door de aanhoudende 
coronabeperkingen op onze normale exploitatie. In overleg met de Gemeente Utrecht wordt daartoe 
voor € 237,5 duizend het bestemmingsfonds Gemeente Utrecht Covid-19 gevormd en voor € 52,5 
duizend de bestemmingsreserve Covid-19. De hoogte van het bestemmingsfonds is bepaald bij de 
definitieve vaststelling van de exploitatiesubsidie 2020 van de Gemeente Utrecht en gebaseerd 
op het procentuele aandeel van de gemeentelijke subsidies in de totale omzet over 2020 (50%) 
berekend over het positieve resultaat van Stichting TivoliVredenburg. Het specifieke bestedingsdoel 
van beide is het verstrekken vanuit TivoliVredenburg van programma-gerelateerde opdrachten aan 
artiesten, toeleveranciers en freelancers en/of het dekken van meerkosten die gemaakt worden om 
dit programma te kunnen organiseren. Het bestemmingsfonds kan alleen aangewend worden na 
goedkeuring van de Gemeente Utrecht.

We zijn in 2020 financieel overeind gehouden door bijzondere steunmaatregelen. Van de generieke 
steunpakketten konden zowel Stichting TivoliVredenburg als Burgundy Street B.V. gebruik maken. De 
belangrijkste hiervan is Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, € 4,239 miljoen) die 
in drie verschillende periodes is toegekend en waarmee respectievelijk 66% (NOW1), 56% (NOW2) en 
55% (NOW3.1) van de loonkosten in de maanden maart tot en met december zijn vergoed. We hebben 
ook gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL, € 0,3 miljoen) voor een 
compensatie van onze vaste lasten en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, 
€ 8 duizend).

Specifiek voor de kunst- en cultuursector is er extra steun ontvangen van OC&W, via Fonds Podium-
kunsten (€ 1 miljoen), van de Gemeente Utrecht (€ 1,187 miljoen) ,de Provincie Utrecht (€ 0,4 miljoen) 
en het Kickstart Cultuurfonds (€ 34,3 duizend). In 2020 is van de ontvangen steun in totaal € 5,769 
miljoen verantwoord in de exploitatie. €1,4 miljoen is gereserveerd voor opdrachten aan de sector  
voor programma in 2021, omdat veel programma niet kon doorgaan vanwege de tweede lockdown  
in het najaar.

Burgundy Street B.V. en Stichting TivoliVredenburg leverden ook in 2020 aan elkaar tegen 
marktconforme tarieven zodat er geen vermenging van subsidie en commerciële exploitatie 
plaatsvindt. De stichting heeft over 2020 € 233 duizend aan huur in rekening gebracht; dat is inclusief 
de toegekende huurkorting vanwege de coronabeperkingen. 

OMZETONTWIKKELING EN BRUTOMARGE 
De geconsolideerde omzet, inclusief gemeentelijke bijdrage, is gedaald van € 39,1 miljoen in 2019 
naar € 18,1 miljoen in 2020 en kwam uit op 46% van 2019 en 44% van begroot. Onze eigen inkomsten 
daalden met bijna 70% van € 30,4 miljoen in 2019 naar € 9,0 miljoen in 2020. Het merendeel van de 
eigen inkomsten realiseerden we in de periode tot en met 11 maart waarin we financieel een goede 
start van het jaar maakten. Daarna zorgden diverse regimes van strenge overheidsmaatregelen ervoor 
dat vrijwel alle publieks- en zakelijke inkomsten wegvielen. En alhoewel we veel aangepast programma 
presenteerden op 1,5 meter en online programma ontwikkelden, komt de impact van de pandemie sterk 
tot uiting in onze lage omzet en brutomarge over 2020. 
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Figuur 3 • Overzicht inkomsten per maand in 2020 (geconsolideerd)

Het eigen inkomstenpercentage daalde van 78% in 2019 naar 50% in 2020. Geconsolideerd komt de 
brutomarge uit op - € 83 duizend, ruim € 6 miljoen lager dan in 2019 en bijna € 7 miljoen lager dan de 
begroting. 
De samenstelling van de brutomarge op onderdelen is: programmering € -1,2 miljoen (2019 € - 1,9 
miljoen); horeca € 0,1 miljoen (2019 € 4,9 miljoen); zakelijke verhuur € 0,4 miljoen (2019 € 1,3 miljoen), 
overige omzet € 0,2 miljoen (2019 € 1,2 miljoen) en sponsoring en donaties € 0,5 miljoen (2019 € 0,6 
miljoen). Hierna worden de belangrijkste categorieën toegelicht.

Programmering
De inkomsten uit programma zijn in vergelijking met de begroting en vorig jaar met 72% gedaald. De 
inkomsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit kaartverkoop en programmabijdragen vanuit met 
name fondsen. De programmakosten daalden met 67% ten opzichte van de begroting en 2019. De 
programmakosten bestaan uit onder meer gages voor artiesten en programma-gerelateerde productie 
kosten. In 2020 hebben we in totaal € 2,78 miljoen aan gages, onkosten, muziekrechten en recette aan 
artiesten en gezelschappen betaald, waarvan € 0,76 miljoen na 12 maart. Daarnaast heeft het publiek 
aan artiesten en gezelschappen gedoneerd voor € 193 duizend.

Horeca
De horeca-inkomsten en -kosten zijn respectievelijk met 71% en 50% gedaald in vergelijking met 
vorig jaar. Ten opzichte van de begroting liggen deze percentages zelfs nog wat hoger (daling van 
inkomsten 73% en kosten 53%). Burgundy Street B.V. realiseerde een omzet van € 1,7 miljoen (51%) en 
de concertgerelateerde horecaomzet bedroeg € 1,6 miljoen (49%). De brutomarge horeca in 2020 is 
op een saldo van € 93 duizend geëindigd, 98% lager dan begroot en werkelijk 2019. Dat de brutomarge 
niet negatief is geworden is met name te danken aan de hoge gerealiseerde horecabrutomarge over 
het eerste kwartaal van 2020.

Zakelijke verhuur
Zowel inkomsten als kosten uit zakelijke verhuur zijn in 2020 met ongeveer 70% gedaald ten opzichte 
van vorig jaar en begroot. De brutomarge zakelijke verhuur is gedaald van € 1,3 miljoen in 2019 naar 
€ 0,4 miljoen in 2020 en kwam uit op 70% van 2019 en 67% van begroot. Ook hiervan werd het 
merendeel in het eerste kwartaal gerealiseerd.

Sponsoring en donaties
Gedurende het verslagjaar hebben we diverse bijdragen van sponsoren, fondsen en particulieren, 
ontvangen waaronder ook het TivoliVredenburg Fonds. Specifiek voor programma in coronatijd hebben 
we van particulieren € 18 duizend aan donaties ontvangen en van het Kickstart Cultuurfonds ontvingen 
we een bijdrage van € 34 duizend. In totaal hebben we in 2020 aan sponsoring en donaties een bedrag 
van € 1,065 miljoen ontvangen.

12 maart dicht 1 juni open voor 30p 1 okt. open voor 250p 15 dec. dicht

1 juli open op 1,5 m 14 okt. horeca dicht, open voor 30p
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19 nov. open voor 30p
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Dit bedrag wordt deels in de omzet- en brutomarge van programmering (€ 0,248 miljoen), horeca 
(€ 0,033 miljoen) en overige omzet (€ 0,034 miljoen) verantwoord en voor € 0,234 miljoen als 
investeringsbijdrage. De overige € 0,515 miljoen (algemene) inkomsten uit sponsoring en donaties, 
leveren na aftrek van kosten, een brutomarge bijdrage van € 0,465 miljoen. 

Beheerslasten van de organisatie
Een deel van de personeelskosten wordt toegerekend aan de kostprijs van de activiteiten van zowel 
programmering, zakelijke verhuur als horeca. De vaste lasten van de organisatie, de zogenaamde 
‘beheerslasten’, bestaan uit kosten van niet aan de kostprijs toegerekend personeel, afschrijvingen, 
huisvestingslasten, overige organisatiekosten en financieringslasten.

Personeelskosten
De lagere personeelskosten in vergelijking met realisatie 2019 en begroting (respectievelijk daling 
van 60% en 63%) worden hoofdzakelijk verklaard door de tegemoetkoming vanuit de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze vergoeding van loonkosten in het 
kader van Covid-19 bedroeg € 4,24 miljoen. Daarnaast heeft de noodgedwongen afschaling in 
activiteitenniveau in 2020 geresulteerd in een daling van kosten van met name oproep en inhuur van 
personeel. Ook hebben we diverse vacatures niet ingevuld. 

Op de NOW ontvingen we een voorschot van 80%. De definitieve vaststelling en uitbetaling van het 
saldo zal in 2021 plaatsvinden na indiening van de definitieve berekeningen die vergezeld worden van 
een accountantsverklaring.

Investeringen en afschrijvingen
De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van de gebruikersinvesteringen bedragen € 1,7 miljoen en 
zijn daarmee € 0,3 miljoen lager uitgekomen dan begroot. De daling ten opzichte van de begroting 
2020 en realisatie 2019 wordt verklaard door lagere afschrijvingskosten omdat niet alle volledig 
afgeschreven activa vervangen zijn.

In 2020 is in totaal € 1,4 miljoen geïnvesteerd, een toename van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2019. De 
investeringen zijn gefinancierd uit de kasstroom uit operationele activiteiten.

Huisvesting 
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van realisatie 2019 en begroting 2020 met 28% respectievelijk 
30% gedaald. De belangrijkste verklaring is de tegemoetkoming in de huur die we ontvingen van de 
Gemeente Utrecht. Vanwege de Covid-19 restricties voor onze bedrijfsvoering hebben we in totaal 
€ 1,187 miljoen korting op de huur ontvangen. Hiervan kwam € 0,6 miljoen als matchingsbijdrage op 
grond van de regeling ‘aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19’ en € 0,587 
miljoen als bijdrage vanuit de regeling ‘Noodsteun Cultuur en Erfgoedinstellingen 2020’. Op overige 
variabele huisvestingslasten, zoals schoonmaak, is bespaard door het lagere niveau van activiteiten. 
De huurlasten zijn in de verlies- en winstrekening, evenals in voorgaande jaren, gesaldeerd met de 
van Gemeente Utrecht ontvangen bijdrage van € 1,843 miljoen die toegekend is ter verlaging van de 
gebouwgebonden kosten. 

Organisatiekosten en Overige kosten en opbrengsten
Op organisatiekosten werd per saldo een bezuiniging gerealiseerd, zowel ten opzichte van 2019 als de 
begroting, als gevolg van een lager activiteitenniveau en heronderhandeling van een aantal contracten.
De generieke steunmaatregelen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) hebben we verantwoord In de categorie Overige kosten en 
opbrengsten voor een totaalbedrag van € 308 duizend in 2020. Deze bijdragen verklaren het verschil 
met 2019 en de begroting. 
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EIGEN VERMOGEN, SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT

Resultaatbestemming en eigen vermogen
Van het resultaat van 2020 wordt op voorstel van de bestuurder en in overleg met Gemeente Utrecht 
voor € 237,5 duizend het bestemmingsfonds Gemeente Utrecht Covid-19 gevormd en voor  
€ 52,5 duizend een bestemmingsreserve Covid-19. Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum  
€ 3,0 miljoen. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van TivoliVredenburg ligt in 2020 op 20%, conform de norm die door Gemeente Utrecht 
wordt gesteld voor culturele instellingen. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we met een eigen 
vermogen van € 3 miljoen ongeveer een half jaar zonder eigen inkomsten en/of extra overheidssteun 
kunnen overbruggen. Gelukkig konden we in 2020 op tijd een beroep doen op de generieke en 
sectorspecifieke steunmaatregelen zodat onze solvabiliteit op peil is gebleven. 
Wij blijven met de Gemeente Utrecht in gesprek over het niveau van ons weerstandsvermogen en de 
gestelde norm daaraan, op basis van de kennis en ervaring van het afgelopen jaar en in relatie tot ons 
vaste kostenniveau. 

Liquiditeit
Een groot deel van de kaartverkooprecette en omzet zakelijke 
verhuur wordt vooruit ontvangen, de horeca omzet op het 
moment dat de activiteiten plaatsvinden en de gemeentelijke 
bijdrage tot een maximum van 95% op vier momenten per jaar. 
Na verantwoording wordt het restant aan gemeentelijke bijdrage 
ontvangen. 
Vanaf het moment dat de impact van Covid-19 op onze 
bedrijfsactiviteiten duidelijk werd hebben we gestuurd op 
cashflow. Werkkapitaalverlaging, uitstel van betalingen van 
belastingen, huur, pensioenpremies, herziening van contracten 
en kostenreductie waar mogelijk. De branchebrede campagne 
Bewaar je ticket, geniet later heeft ervoor gezorgd dat 
bezoekers niet massaal hun geld terugvroegen voor verplaatste 
of geannuleerde events. Vijftig procent van ons publiek koos voor ‘mijn tickets blijven geldig’ en 
nog eens tien procent koos voor een vouchertegoed. Dit heeft een zeer grote rol gespeeld in onze 
liquiditeitspositie. De aangevraagde steunpakketten boden uiteraard ook een belangrijke invulling van 
onze liquiditeitsbehoefte.
De current ratio is iets verbeterd per balansdatum in vergelijking met vorig jaar met name door de 
toename van het vreemde vermogen op korte termijn door met name vooruit ontvangen subsidies 
en een hogere stand van de liquide middelen. Deze voldoet echter niet aan de gestelde norm van 
minstens 1. Omdat we buiten de eigen middelen beschikken over een kredietfaciliteit bij Gemeente 
Utrecht met een limiet van € 10 miljoen, vormt dit nauwelijks een risico. Op balansdatum maakten we 
geen gebruik van deze kredietfaciliteit. 

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement vormt een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, waarbij we zorgvuldig 
afwegen welke risico’s TivoliVredenburg loopt, welke beheersmaatregelen wij daartegenover zetten 
en hoe we grip houden op de effectiviteit van deze maatregelen. Risico’s op het gebied van de interne 
organisatie, fraudegevoeligheid en corruptie, nieuwe informatiesystemen, kwaliteit van personeel of 
producten, schade aan het milieu, beloningssystematiek en reputatie hebben onze bijzondere aandacht.
We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid voor de adequate en effectieve werking van de interne 
beheersing binnen de organisatie. Er zijn instrumenten ontwikkeld om te waarborgen dat de realisatie 
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van strategische, operationele en financiële doelstellingen wordt bewaakt, de verslaggeving over 
financiële en niet-financiële indicatoren betrouwbaar is en dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. 
Hiermee samenhangend is de mate waarin TivoliVredenburg risicobereidheid toont. We gaan hieronder 
wat dieper in op risico’s en beheersmaatregelen rondom een aantal belangrijke onderdelen in ons 
risicomanagement: Veiligheid, Financiën, Integriteit en Reputatie. 

Veiligheid
Het exploiteren van een muziekgebouw met horecavoorzieningen brengt veiligheidsrisico’s met zich 
mee. De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en personeel staat te allen tijde voorop en onze 
risicobereidheid is in dit geval nihil. Ernstige voorvallen beschouwen we als onaanvaardbaar en wij 
nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om calamiteiten te voorkomen. 

Financiën
De strategie van TivoliVredenburg is gericht op verbreding en verdieping van het programma en 
een open gebouw, hetgeen substantiële investeringen in nieuwe en bestaande activiteiten met 
zich meebrengt. We hebben de strategie uitgewerkt in meerjarenplannen en hiervan een vertaling 
gemaakt van financiële planning en begrotingen voor de komende jaren. Voor risico’s die kunnen 
leiden tot overschrijding of het niet behalen van de tolerantiegrenzen zoals gesteld in ons financieel 
sturingskader worden passende maatregelen genomen. Om deze risico’s tijdig te onderkennen en te 
verminderen, ontwikkelen en gebruiken we uitgebreidere stuurinformatie en prognoses binnen een 
passend management- en financial controlsysteem. 

Integriteit
TivoliVredenburg kan zijn rol alleen goed vervullen als we integer handelen. Onze gedragscode 
en richtlijnen geven aan wat wij verstaan onder gewenst gedrag en we besteden in de aansturing 
aandacht aan het integriteitsbewustzijn van managers en medewerkers. We hebben een meldpunt 
integriteit en drie vertrouwenspersonen. Samen zorgen zij voor een adequate en vertrouwelijke 
afhandeling van integriteitsincidenten.

Reputatie
Onze goede reputatie en betrouwbaarheid zijn wezenlijke onderdelen van ons bestaansrecht. Het 
risico dat onze strategische doelen niet worden behaald, rubriceren wij ook onder het reputatierisico. 
Een risico in deze categorie is het niet kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten die aan 
onze concertgerelateerde activiteiten, zakelijke verhuur en horeca-activiteiten worden gesteld. In 
onze bedrijfsvoering wordt dan ook zeer hoge prioriteit gesteld aan het doorgang kunnen vinden 
van activiteiten en het nakomen van afspraken. Dit geldt ook voor het realiseren van afspraken met 
Gemeente Utrecht en bewoners en stakeholders in onze directe omgeving. In de besluitvorming door 
ons management worden voortdurend zorgvuldige afwegingen gemaakt met inachtneming van de 
verschillende belangen van alle stakeholders van TivoliVredenburg. Ook wordt veel aandacht besteed 
aan zorgvuldige interne en corporate communicatie.  

NA BALANSDATUM: COVID-19
Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag hebben we nog steeds te maken met de 
pandemie en alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Covid-19. Maar er is perspectief 
op eerst gedeeltelijke en vervolgens gehele heropening van onze live activiteiten en horeca. Want met 
iedere vaccinatie die wordt gezet, worden de risico’s voor het overbelast raken van de gezondheidszorg 
met Covid-19 patiënten kleiner. In andere landen die verder zijn met vaccineren zien we dit al gebeuren. 
Door de reeds toegezegde Covid-19 steun in 2021 hebben we financiële grond onder onze voeten en 
kan het bestuur van TivoliVredenburg zich tot heropening richten op activiteiten die op een veilige 
manier wél georganiseerd kunnen worden en pilots om hiermee te testen. Ook maken we ons op voor 
een vol najaar 2021 met veel activiteiten waarvoor we onze organisatie en medewerkerspool weer 
moeten opschalen. Daarbij worden voortdurend aan de hand van verwachtingen en scenario’s risico’s 
afgewogen en indien nodig beheersmaatregelen ingezet. De directie blijft hierover in gesprek met 
de Raad van Toezicht en Gemeente Utrecht. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de 
impact van de coronacrisis in 2021.
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MEERJARENBELEIDSPLAN 21-24, JAARPLAN EN BEGROTING 2021 
In 2021 beginnen we aan het eerste jaar van onze nieuwe vierjarige plancyclus. Begin 2020 is ons 
nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 op grond van de Cultuurnota 2021-2024 ingediend bij de 
Gemeente Utrecht. Dit meerjarenplan is tot onze vreugde buitengewoon positief beoordeeld door de 
Adviescommissie TivoliVredenburg 2021-2024 (Commissie Gehrels) in het rapport TivoliVredenburg 
voor iedereen. De Gemeente Utrecht heeft op basis van het advies van de Commissie Gehrels, 
de continuering van de reguliere jaarsubsidie en de bijdrage aan de gebouwgebonden kosten 
overgenomen in de nota Subsidieverdeling Cultuurnota 2021-2024. Daarnaast heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders het advies van de commissie overgenomen om, naast de reguliere 
exploitatiesubsidie, de vier jaar geleden toegekende aanvullende bedragen te continueren. Het gaat 
om een structurele bijdrage van € 0,2 miljoen jaarlijks, voor versterking van programmering en om een 
eenmalige bijdrage van in totaal € 0,5 miljoen voor de periode van 2021-2024 voor verdere zakelijke 
versterking. De gemeenteraad heeft dit besluit bij de Programmabegroting 2021 bekrachtigd. De 
subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd door de Gemeente Utrecht met een subsidie-indexatie 
gekoppeld aan inflatie en economische ontwikkelingen. 

De kern van het Meerjarenbeleidsplan Meer dan Muziek ligt in het aanbieden van een rijk en veelzijdig 
programma van circa 1800 muziek-, kennis & debat en zakelijke activiteiten per jaar voor meer dan een 
miljoen bezoekers. Hoewel we de aantallen uit het meerjarenplan in 2021 niet kunnen realiseren, vormt 
dit beleidsplan wel degelijk ons inhoudelijke kompas. In september 2020 heeft de Gemeente Utrecht 
alle Cultuurnota instellingen geïnformeerd dat er geen aangepast activiteitenplan gevraagd zou 
worden voor 2021 vanwege de gevolgen van Covid-19.

Eind 2020 hebben we wel diverse prognoses en scenario’s opgesteld en met onze stakeholders 
gedeeld. De Raad van Toezicht heeft op 4 december 2020 besloten om ons scenario 3b Transformatie 
voor het jaar 2021 goed te keuren als begroting. Weliswaar onder voorbehoud van een aantal 
randvoorwaarden en zich rekenschap gevend van de onzekerheden over toekomstige verwachtingen 
die in dit prognosescenario aanwezig waren. De verlenging van de lockdown tot in 2021 heeft sindsdien 
meermalen tot bijstelling van deze begroting geleid. Op 21 mei 2021 heeft de Raad van Toezicht van 
TivoliVredenburg de geactualiseerde begroting 2021 van TivoliVredenburg, gebaseerd op de meest 
recente maatregelen en steunpakketten goedgekeurd. 

In deze begroting zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten voor heropening: 
• tot 1 juni: alleen online programma zonder publiek en sluiting van onze horeca;
• juni en juli: gemaximeerde  bezoekersaantallen (30 per ruimte binnen en 40 buiten);
• augustus en september: bezoekers op 1,5 meter capaciteit, programma en horeca;
• vanaf oktober: opening zonder beperkingen groeiend naar een normaal activiteiten en 

bezoekersniveau. Gemiddeld komen we in dat laatste kwartaal op 65% van de 2019 omzet.

Onderstaand wordt de geconsolideerde begroting 2021 van Stichting TivoliVredenburg weergegeven 
volgens het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zoals ingediend bij de Gemeente Utrecht. Hiernaast staat 
de aangepaste begroting 2021 zoals door de Raad van Toezicht op 21 mei 2021 goedgekeurd.
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Duidelijk is dat ook het jaar 2021 in het teken staat van de gevolgen van Covid-19 en naar verwachting 
in totaliteit een met 2020 vergelijkbare winst- en verliesrekening zal laten zien. Het verschil met 2020 
is dat de normale activiteiten en omzet in het laatste kwartaal in plaats van het eerste kwartaal worden 
gerealiseerd. 
TivoliVredenburg en Burgundy Street bereiden zich inmiddels voor op de geschetste stapsgewijze 
opening. Op basis van onze ervaringen in 2020 hebben we gezien dat het publiek ons bij een 
gedeeltelijke of gehele opening weer snel weet te vinden. Naar onze verwachting zullen we in de loop 
van het laatste kwartaal weer kunnen opbouwen naar het activiteiten- en omzetniveau van voor de 
pandemie. De organisatie bereidt zich dan ook voor om weer op te kunnen schalen. De werving en 
selectie van operationele functies is opgestart om de formatie op de gewenste sterkte te krijgen. Er 
wordt vaart gezet achter de nog geplande onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden zodat ze voor 
het laatste kwartaal kunnen worden afgerond. 
Naar verwachting zullen de investeringen in activa in 2021 boven het niveau van 2020 uitkomen.

IMPACT OP DE WINST- EN VERLIESREKENING EN LIQUIDITEIT 
Zowel de verlenging tot 1 juli en verbetering van de NOW alsmede de forse verruiming en verlenging 
van de TVL bieden in de eerste helft van 2021 goede compensatie van de exploitatieverliezen. Ook 
houden we hiermee onze liquiditeit op orde. We zullen daar waar mogelijk en noodzakelijk gebruik 
blijven maken van uitstel van betalingsregelingen en hebben extra aandacht voor cashflow beheer. 
We verwachten op basis van de geactualiseerde begroting 2021, de scenarioberekeningen en 
liquiditeitsprognose dat we zelfs bij verlengde sluiting tot tenminste medio 2022 kunnen overbruggen. 
Afhankelijk van het moment van volledige heropening en de snelheid van margeherstel zullen we 
mogelijk wel interen op het eigen vermogen. Cruciaal is daarom dat we een relatief normaal najaar 2021 
tegemoet kunnen zien met activiteiten die bijdragen aan de brutomarge of, als dat niet zo is, we mogen 
reken op verlengde steun na 1 juli. We verwachten niet dat het in 2021 alsnog noodzakelijkheid zal zijn 
om fors in te grijpen in de kostenstructuur. Maar gezien het grillige verloop van de pandemie kunnen 
we niets helemaal uitsluiten. Indien de coronabeperkingen veel langer voortduren dan waar we nu 
rekening mee houden én de overheidssteun wordt niet voortgezet, dan zullen ook wij in een scenario 
terecht kunnen komen waarin we ingrijpende maatregelen moeten nemen om de continuïteit op de 
langere termijn te waarborgen. Maar dat is niet het scenario waarop we nu rekenen.

TOT SLOT
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2020, zowel artistiek als zakelijk. Met weemoed en 
met trots. Van veel programma en plannen moesten we afscheid nemen. Toch lukte het om ons 
publiek, ondanks alle beperkingen programma te blijven bieden en daarmee artiesten werk en 
inkomen. We hebben veel geleerd, geïnnoveerd en verder gebouwd aan het gebouw en de verdere 
professionalisering van de organisatie. We konden werk en inkomen voor een belangrijk deel van onze 
medewerkers behouden en ons richten op de speerpunten uit ons Meerjarenbeleidsplan  
2021-2024. We zijn dankbaar voor alle steun die we hebben ontvangen van overheden en fondsen. En 
voor de veerkracht en wendbaarheid van onze medewerkers, freelancers, artiesten en leveranciers. 
Hun verhalen zijn opgetekend in het boek OFF/ON - concertpodium tijdens een pandemie. Vaccinaties 
geven onze branche en onze organisatie perspectief. We zijn er nog niet maar voor de langere termijn 
hebben we er veel vertrouwen in dat TivoliVredenburg zich zal herstellen en zich verder zal ontwikkelen 
tot toonaangevende en bruisende plek voor muziek, cultuur en debat.

We danken hier nogmaals iedereen – alle medewerkers, bezoekers, artiesten, leveranciers, partners, 
steun- en subsidieverstrekkers – die er het afgelopen jaar voor ons waren en mede mogelijk hebben 
gemaakt wat wél kon. We hopen dat we snel onze deuren open kunnen gooien en weer met elkaar 
kunnen genieten van alles dat TivoliVredenburg te bieden heeft. 

Utrecht, 21 mei 2021

Jeroen Bartelse    Suzanne van Dommelen-Bruins  Margriet van Kraats
Directeur-bestuurder   Zakelijk Directeur    Directeur Programma
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
In dit verslag licht de Raad van Toezicht toe hoe het toezicht in 2020 is vormgegeven en hoe de 
bestuurder is geadviseerd. Er wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen die daarbij 
aan de orde zijn geweest. Verder zijn in dit verslag de samenstelling van de Raad van Toezicht en het 
rooster van aftreden opgenomen. 

2020 was door het uitbreken van de coronacrisis in alle opzichten een spannend en ingewikkeld 
jaar. De Raad van Toezicht was op gepaste afstand, maar met volle aandacht betrokken bij alle 
relevante bestuurlijke, politieke en soms praktische aangelegenheden die zich in de exploitatie van 
TivoliVredenburg voordeden. De onzekere financiële situatie, de keuzes ten aanzien van programma, 
de zorg voor het welzijn van de medewerkers, maar ook de kansen die werden gezocht voor innovatie: 
de raad volgde al deze de ontwikkelingen met geïnteresseerd kritische blik. De raad constateert met 
vreugde dat dankzij de royale overheidssteun in 2020 geen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen 
nodig waren. 

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de wijze waarop TivoliVredenburg zich heeft 
opgesteld in deze uitzonderlijke situatie waarin de vele restricties vroegen om voortdurende 
aanpassingen in de bedrijfsvoering. TivoliVredenburg is erin geslaagd door middel van nieuwe 
programmaconcepten, de snelle ontwikkeling van online aanbod en pakkende publiekscampagnes 
het hele jaar goed zichtbaar te blijven. De raad beseft dat dit alleen maar mogelijk was dankzij de 
enorme veerkracht en daadkracht en het grenzeloos optimisme waarmee directie, managementteam, 
medewerkers en vrijwilligers iedere dag weer aan de slag gaan om van TivoliVredenburg een succes  
te maken.

SAMENSTELLING 
Met de benoeming van twee nieuwe leden in 2019 heeft de Raad van Toezicht aan nieuwe expertise en 
ervaring gewonnen en is de samenstelling van de Raad meer divers geworden. 
In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Wel zijn alvast de eerste voorbereidingen getroffen 
voor de zoektocht naar een nieuwe voorzitter per 1 januari 2022, vanwege het verlopen van de 
benoemingstermijn van Lennart van der Meulen. 

CONTACT MET DE BESTUURDER EN DE ORGANISATIE
De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer voor vergadering met de directie bij elkaar gekomen. Deze 
vergaderingen verliepen in een open en collegiale sfeer. Alle leden van de raad stonden de organisatie 
waar nodig bij met hun eigen specifieke expertise. Voorzitter en bestuurder hadden op regelmatige 
basis tussentijds contact. Zij voerden in januari het jaarlijks overleg met de wethouder Cultuur van 
de Gemeente Utrecht. Over belangrijke onderwerpen zijn de Raad van Toezicht-leden tussentijds 
regelmatig per e-mail geïnformeerd of geraadpleegd. 

VERGADERINGEN 
In de vergaderingen passeerde het volgende de revue: 

15 januari 2020
De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het meerjarenplan in het 
kader van de cultuurnotaperiode 21-24 en geeft in deze vergadering goedkeuring aan de definitieve 
tekst en de begroting. Voor de raad belangrijke aandachtspunten als duurzaamheid en inclusie zijn 
goed geïncorporeerd. Verder bekrachtigt de raad de nieuwe statuten, die op een aantal punten zijn 
geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de Code Governance Cultuur.

27 maart 2020
Twee weken na de plotselinge verplichte sluiting laat de Raad van Toezicht zich uitvoerig informeren 
over de gevolgen voor de organisatie. Veel aandacht gaat uit naar de financiële consequenties en 
gezondheid en welbevinden van de medewerkers. De raad constateert dat de directie snel en adequaat 
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heeft gereageerd op de situatie en er goed in slaagt de medewerkers te informeren en gerust te stellen 
door veelvuldige communicatie. De onzekerheid over de nabije toekomst, met name ook voor de beide 
horecazaken, maakt dat de raad nadrukkelijk vraagt tussentijds goed geïnformeerd te willen blijven. 
De raad neemt kennis van het voorlopig resultaat over 2019 en constateert dat dit er geruststellend 
uit ziet, ook voor Burgundy Street B.V. De definitieve benoeming van Jasper van Hove als statutair 
directeur van Burgundy Street wordt goedgekeurd. Tot slot wordt teruggeblikt op het gesprek dat een 
afvaardiging van de raad voerde met de adviescommissie cultuurnota 21-24 (de commissie Gehrels). 

20 mei 2020
De auditcommissie doet verslag van het overleg met de accountant over de jaarrekening dat in goede 
harmonie is verlopen. Vanzelfsprekend waren de gevolgen van de coronacrisis daarbij belangrijk 
onderwerp van gesprek. Het overwegen van een accountantswissel wordt in het belang van de 
continuïteit met een jaar uitgesteld. Het Jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd en de bestuurder wordt 
kwijting verleend voor het gevoerde beleid. Ook het Inhoudelijk Jaarverslag wordt goedgekeurd 
alsmede het Jaarverslag van Burgundy Street B.V. De raad wordt in kennis gesteld van het resultaat 
van het eerste kwartaal dat voor de stichting TivoliVredenburg boven verwachting hoog is. Burgundy 
Street B.V. heeft een verlies te dragen dat mede wordt veroorzaakt door de sluiting vanwege COVID-19. 
De door de directie voorgestelde coulancemaatregelen ten aanzien van onder meer de huurbetaling 
kunnen rekenen op begrip en goedkeuring. Veel aandacht gaat uit naar de financiële gevolgen van 
de coronacrisis voor de komende tijd, gepresenteerd in een gedetailleerde impactanalyse. De raad 
laat zich bijpraten over de initiatieven die op het gebied van programma worden gezet richting 
stapsgewijze heropening en spreekt vertrouwen uit in het zorgvuldig handelen. Tot slot wordt de 
herbenoeming van Lennart van der Meulen en Joop Deveer bekrachtigd voor een volgende termijn.    

26 juni 2020
De vergadering van juni staat in het teken van evaluatie en reflectie. De Raad van Toezicht evalueert 
zijn eigen functioneren met behulp van de zelfevaluatiescan van Cultuur en Ondernemen. Uit deze 
zelfevaluatie zijn geen knelpunten naar voren gekomen; de leden zijn tevreden over het functioneren 
van de voorzitter, de sfeer in de vergaderingen en de interactie met de directeur-bestuurder. Er wordt 
stilgestaan bij de rol- en portefeuilleverdeling en de samenwerking binnen de raad en bij het rooster 
van aftreden. Men is tevreden over de verhoogde diversiteit in de samenstelling sinds vorig jaar. Om 
de toezichthoudende rol nog iets aan te scherpen wordt een voorbereidend onderling overleg (zonder 
bestuurder) als vast onderdeel van de vergadercyclus ingevoerd. Tevens wordt het functioneren van 
directie en MT besproken. 

De impact van de coronamaatregelen vormen wederom het hoofdbestanddeel van het overleg. De 
directie presenteert de geactualiseerde financiële prognose voor 2020 en schetst de verwachtingen 
ten aanzien van overheidssteun. Het bijdragen aan het in stand houden van de keten (artiesten, 
technici, leveranciers) is een belangrijke voorwaarde voor steun die TivoliVredenburg zeer ter harte 
neemt. De raad neemt met interesse kennis van de verschillende initiatieven op het gebied van (online) 
programma en ondersteunt deze van harte. Dit resulteert in de goedkeuring van de bestemming van 
een deel van de steungelden voor nieuw programma-aanbod. De raad steunt de uitgangspunten van de 
directie ten aanzien van personeel, die zijn gestoeld op het principe van solidariteit en slagvaardigheid 
richting de toekomst. Burgundy Street wordt financieel hard geraakt door de crisis; de raad stemt 
daarom in met nieuwe coulancemaatregelen.

25 september 2020
De Raad van Toezicht neemt kennis van een beknopt beleidskader voor 2021 met de belangrijkste 
speerpunten en een aantal scenario’s voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis. Deze notitie 
vormt een belangrijke leidraad in het gesprek over de koers van TivoliVredenburg met de doelstellingen 
uit het meerjarenplan als kompas. Het meest aannemelijke financiële scenario voor 2021 wordt als basis 
genomen voor de begroting, waarvan de vaststelling vanwege de vele onzekerheden wordt uitgesteld 
naar december. Gezien de veel gunstiger prognose voor 2020 dan eerder was voorzien, durft de 
raad het aan om akkoord te gaan met het bestemmen van extra budget uit de steunmaatregelen 
voor conceptontwikkeling en innovatieve projecten. Daarbij wordt wel nadrukkelijk gevraagd het 
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weerstandsvermogen in de gaten te houden. De raad wordt geïnformeerd over de eerste resultaten van 
de evaluatie van het functioneren van brasserie Danel en de inspanningen die moeten leiden tot meer 
operationele verbinding tussen stichting en B.V. 

4 december 2020
Het goedkeuren van de begroting voor 2021 vraagt vanwege de vele onzekerheden om een 
zorgvuldige afweging van de risico’s. De raad kiest voor het meest aannemelijke scenario met de 
voorwaarde tijdig geïnformeerd te worden over nieuwe inzichten. De auditcommissie licht de eerste 
conclusies uit de managementletter van de accountant toe, die er tot ieders tevredenheid heel goed 
uitzien. Met dank aan de vele steunmaatregelen stevent TivoliVredenburg af op een gunstig resultaat 
voor 2020. De raad stelt kritische vragen over de verantwoording van dit positieve resultaat en de 
geplande investeringen in verbeteringen aan het gebouw. De onderbouwing van de directie stemt 
tot gerustheid. Tot slot wordt de aanpak voor de werving en selectie van een nieuwe voorzitter, per 1 
januari 2022, besproken en vastgesteld. 

ARTIKEL 24 OVERLEG 
Tweemaal werd door de voorzitter van de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de OR in het kader 
van artikel 24 van de WOR. Lennart van der Meulen werd daarbij vergezeld door Mavis Carrilho (26 
juni) en Seth van der Meer (18 december). De vergaderingen, waaraan ook de bestuurder deelnam, 
hebben in een constructieve sfeer plaatsgevonden. De focus van de gesprekken lag op de gevolgen 
van de coronacrisis voor de medewerkers en de blijvende aandacht voor inclusie.

AUDITCOMMISSIE 
Kees Romme (voorzitter) en Joske Paumen vormen de auditcommissie, die de Raad van Toezicht 
adviseert over onder meer over begrotingen, tussentijdse verantwoordingen, prognoses en 
de jaarrekening. Ook houdt de auditcommissie toezicht op de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen en financiële informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als 
aanspreekpunt voor de externe accountant. De auditcommissie heeft in 2020 vijf keer vergaderd, 
waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant BDO. In deze vergaderingen, maar ook 
daarbuiten via telefonisch contact, vormden de leden van de auditcommissie een waardevol klankbord 
voor de directie in dit lastige jaar.

Utrecht, 21 mei 2021
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Samenstelling van de 
Raad van Toezicht in 2020

LENNART VAN DER MEULEN (VOORZITTER)
Algemeen directeur VPRO
Nevenfunctie:
• Voorzitter Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep 

JOOP DEVEER 
Advocaat

KEES ROMME 
Accountant in business
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen ProRail B.V.
• Lid Raad van Commissarissen Railinfratrust B.V.
• Lid Raad van Toezicht Foundation IDA
• Lid Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
• Penningmeester Stichtingsbestuur Trees for All

SETH VAN DER MEER
Head of Innovation Qelp, a SYKES Company

JOSKE PAUMEN 
Senior Adviseur Sociale Economie KplusV, 
Zelfstandig projectmanager, duurzaamheid/impact consultant
Nevenfuncties:
• Bestuurder The Colour Kitchen Foundation (tot 19 november 2020)
• Bestuurslid Stichting Code Sociale Ondernemingen
• Raad van Advies Social Capital (sociale onderneming)

HAKAN KOÇAK 
Manager Assurance PwC

MAVIS CARRILHO
Zelfstandig managementconsultant en –coach
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Stichting Acteursgroep Wunderbaum
• Voorzitter Chocolonely Foundation
• Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam
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Samenstelling 
van de Directie in 2020

JEROEN BARTELSE
Algemeen directeur (directeur-bestuurder)
Nevenfuncties:
• Lid Taskforce Culturele en Creatieve sector
• Lid Raad van Toezicht Nederlands Theater Festival
• Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting
• Adviseur Raad voor Cultuur
• Voorzitter Utrechts Muziek Overleg

SUZANNE VAN DOMMELEN-BRUINS
Zakelijk Directeur
Nevenfuncties:
• Voorzitter Rotary Bilthoven-Zandzegge (tot 1 juli 2020)
• Lid Raad van Toezicht CultuurWerkt! 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

MARGRIET VAN KRAATS
Directeur Programma
Nevenfuncties:
• Voorzitter Stichting Into the Great Wide Open 
• Voorzitter Stichting Het Laatste Eiland
• Voorzitter Stichting Kunstbende Utrecht 
• Bestuurslid Stichting Popmuziek Nederland
• Lid Werkveldadviescommissie Academie voor Popcultuur Leeuwarden

Alle nevenfuncties van de directieleden zijn onbezoldigd

Rooster van aftreden

Benoeming Herbenoembaar Aftreden 
Lennart van der Meulen 01-01-2014 01-01-2022

Joop Deveer 01-01-2014 01-01-2022

Kees Romme 14-07-2014 14-07-2022

Seth van der Meer 16-12-2015 16-12-2023

Joske Paumen 01-07-2018 01-07-2022

Hakan Koçak 01-07-2019 01-07-2023

Mavis Carrilho 01-09-2019 01-09-2023

Margriet van Kraats, Jeroen Bartelse, Suzanne van Dommelen-Bruins
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GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(voor voorgestelde resultaatbestemming)  (bedragen x € 1000)

TivoliVredenburg Pagina 1
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020
(bedragen x € 1000)

TivoliVredenburg Pagina 1
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
(bedragen x € 1000)

TivoliVredenburg Pagina 1
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 

Algemene toelichting

ACTIVITEITEN
Stichting TivoliVredenburg (voorheen Stichting Muziekpaleis Utrecht) is opgericht op 9 september 
2008. De stichting verzorgt de geïntegreerde exploitatie in het nieuwe, van de Gemeente Utrecht 
gehuurde, gebouw TivoliVredenburg te Utrecht.
De statuten van de Stichting zijn geënt op de Governance Code Cultuur.
De Stichting heeft fiscaal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in 
het ANBI Register van de belastingdienst onder RSIN 819969898.

VESTIGINGSADRES
De Stichting is statutair gevestigd aan de Vredenburgkade 11 te Utrecht met feitelijk vestigingsadres 
Vlaamse Toren 7 te Utrecht.

GROEPSSTRUCTUUR
Op 15 december 2014 is de 100% dochteronderneming Het Gegeven Paard B.V. opgericht. In deze 
vennootschap zijn met terugwerkende kracht vanaf september 2014 de exploitatie activiteiten van 
Grand Café Het Gegeven Paard ondergebracht. 
Op 8 september 2017 heeft er een naamswijziging plaatsgevonden. Het Gegeven Paard B.V. is gewijzigd 
in Burgundy Street B.V. Binnen Burgundy Street B.V. vallen de exploitatieactiviteiten van Grand Café 
Het Gegeven Paard, Bar-Brasserie Danel (open sinds 14 september 2017) en King’s Cross (artiestenfoyer 
en centrale keuken). 
Burgundy Street B.V. huurt de ruimte en de inventaris van TivoliVredenburg.

VERBONDEN PARTIJEN
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook de statutaire 
bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en andere sleutelfunctionarissen in het management van 
de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn gedaan. Hierbij wordt de aard en de omvang van de transactie en 
nadere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

SCHATTINGEN
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Stichting TivoliVredenburg zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven', zoals 
gepubliceerd onder verantwoording van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde 
en luiden alle bedragen in de tabellen in duizenden euro’s. 
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

CONTINUÏTEIT
De maatregelen van de overheid inzake de bestrijding van het coronavirus hebben enorme impact 
op TivoliVredenburg. Vanaf half maart 2020 tot op de dag van vandaag hebben we diverse 
regimes van strenge maatregelen moeten doorstaan, variërend van volledige sluiting tot beperkte 
bezoekersaantallen in onze zalen, zowel inclusief als exclusief horeca. Vrijwel alle publieksinkomsten 
zijn weggevallen. Gelukkig kunnen we rekenen op de steunmaatregelen en subsidies van overheden en 
fondsen.
TivoliVredenburg heeft diverse scenario’s uitgewerkt voor de verwachte ontwikkeling van de 
liquiditeit, op basis van inschattingen ten aanzien van (onder andere) de verdere duur en omvang 
van de maatregelen, de bereidheid van de Gemeente Utrecht om de subsidie te bestendigen, al dan 
niet blijvende ondersteuning van de overheid na 1 juli, de effecten van de ‘Bewaar je ticket en geniet 
later’ campagne en de beschikbaarheid van de kredietfaciliteit. Uiteraard houden deze inschattingen 
onzekerheden in. Werkelijke ontwikkelingen kunnen afwijken van de inschattingen en deze afwijkingen 
kunnen materieel zijn. Echter, gebaseerd op onze huidige informatie en inschattingen en gelet op 
de liquiditeitspositie en de kredietfaciliteit ziet TivoliVredenburg momenteel geen risico voor de 
continuïteit van de stichting. De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn derhalve gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

CONSOLIDATIE
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting TivoliVredenburg samen 
met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen 
waarin Stichting TivoliVredenburg direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële 
en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, 
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. 
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van 
een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn gelijk 
aan de waarderingsgrondslagen van Stichting TivoliVredenburg.

De in de consolidatie begrepen vennootschap is:
- Burgundy Street B.V., Utrecht, (100%)

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar.
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VERGELIJKING MET DE BEGROTING 2020
De begrotingscijfers in de jaarrekening betreffen de begroting zoals opgenomen bij de 
subsidieaanvraag eind september 2019. Voor vergelijkbaarheid van de cijfers zijn enkele 
herrubriceringen doorgevoerd en daarnaast is de subsidiebeschikking 2020 als uitgangspunt gebruikt. 
Indien van toepassing is dit bij de betreffende onderwerpen toegelicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op 
balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Bijdragen van overheidsinstellingen, sponsors of donoren op investeringen worden in mindering gebracht 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening 
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 
onderhoud verloopt.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de 
deelneming op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de Stichting instaat voor de schulden van de 
deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 
staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA
Stichting TivoliVredenburg beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 
activum aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het activum vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van 
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering 
is sprake als de boekwaarde van een activum hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering 
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

VOORRADEN
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode
(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 
vervaardigings prijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) en gemaakte 
kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde 
is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van 
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

VORDERINGEN
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief 
transactiekosten van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden afzonderlijk bepaald en in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de debiteurenvorderingen.
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LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

SCHULDEN
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio en disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het 
verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst -en verliesrekening als 
interestlast verwerkt.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Een voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor langdurig zieke werknemers, die per 
balansdatum blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. Ingevolge richtlijnen van de Gemeente Utrecht kunnen positieve resultaten 
onder voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene reserve, dan wel met toestemming van 
Gemeente Utrecht en bestuurder specifiek aangewend worden ten behoeve van een bestemmingsfonds 
en/of bestemmingsreserve.

OPBRENGSTVERANTWOORDING
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd 
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

NETTO-OMZET
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief 
omzetbelasting.

KOSTEN
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden 
gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische levensduur.
De Covid-19 steunbijdragen zijn in mindering gebracht op de personeelskosten (NOW bijdragen), 
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de huisvestingskosten (huurkorting) en de overige kosten (TVL en TOGS). De bijdragen worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

PERSONEELSBELONINGEN
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 
en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Voor de beloningen met opbouw 
van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst- en verliesrekening gebracht. Stichting TivoliVredenburg hanteert de CAO voor Nederlandse 
Poppodia en Festivals (NPF) en Burgundy Street B.V. de CAO Nederlands Horeca Gilde. Stichting 
TivoliVredenburg en Burgundy Street B.V. hebben voor hun werknemers een pensioenregeling 
getroffen. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW),
respectievelijk pensioenfonds Horeca & Catering. Deelname is verplicht voor alle werknemers en de 
pensioenregelingen zijn zogenaamde middelloonregelingen. De over het verslagjaar verschuldigde 
premie wordt als last in het jaar verantwoord. Voor zover de verschuldigde pensioenpremies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Het pensioenfonds 
PFZW stelt de jaarlijkse premie vast op grond van het premiebeleid zoals geformuleerd in de Actuariële 
en Bedrijfstechnische Nota. Het pensioenfonds Horeca & Catering bepaalt de jaarlijkse premie als 
een vast percentage van de pensioengrondslag onder voorwaarde van ten minste kostendekkend. 
De pensioenfondsen hebben de ambitie om de opgebouwde pensioenafspraken en de ingegane 
pensioenen onder bepaalde voorwaarden te indexeren. De per balansdatum van toepassing zijnde 
dekkingsgraden bedragen 92,6% PFZW (2019: 99,2%) en 104% Horeca & Catering (2019: 108%). 

WNT
In het kader van de Governance Code Cultuur, houdt Stichting TivoliVredenburg zich aan de normen 
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. 

OVERHEIDSSUBSIDIES
Exploitatiebijdragen worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar 
waarvoor deze zijn toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden 
ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

SPONSORGELDEN
Sponsorgelden en donaties worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar 
waarvoor deze zijn toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden 
ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten, rentelasten en banktransactiekosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

VALUTA EN PRIJSRISICO
De Stichting is uitsluitend werkzaam in Nederland en voert haar dienstverlening en inkoopactiviteiten 
over het algemeen uit in Euro’s, voor een beperkt aantal transacties worden buitenlandse valuta 
gehanteerd. Van een valutarisico is nagenoeg geen sprake. De Stichting heeft geen effecten of 
afgeleide financiële instrumenten.

RENTE- EN KASSTROOMRISICO
De Stichting heeft een kredietovereenkomst met een vaste rente. Met betrekking tot haar liquiditeiten 
loopt de Stichting een beperkt risico voor wat betreft de variabele rente op de spaarrekeningen.
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KREDIETRISICO
Stichting TivoliVredenburg heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt in het 
algemeen plaats op basis van krediettermijnen tussen de 15 en 30 dagen. De liquide middelen staan uit 
bij banken die minimaal een A-rating hebben.

LIQUIDITEITSRISICO
Stichting TivoliVredenburg heeft de beschikking over een kredietfaciliteit tot een maximum van € 10 
miljoen met een looptijd tot 1 april 2024, waarvan op balansdatum geen gebruik wordt gemaakt. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Voor de software en website wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 jaar.

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

De desinvesteringen hebben betrekking op afwaardering van activa als gevolg van 
vervangingsinvesteringen in 2020. 
Voor de reguliere vaste bedrijfsmiddelen wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 5 tot en met 15 jaar. 
Voor bouwkundige aanpassingen wordt een afschrijftermijn gehanteerd van 40 jaar.
Onder machines en installaties zijn licht, geluid, beeld en koelsysteeminstallaties verantwoord. Andere 
vaste bedrijfsmiddelen bestaan voornamelijk uit inrichting pand, horeca, automatisering, overig 
theatertechniek en bouwkundige investeringen. 
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3. VOORRADEN

4. VORDERINGEN

De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te vorderen NOW en TVL (€ 1,2 
miljoen), nog te ontvangen bedragen (€ 0,3 miljoen) en vooruitbetaalde bedragen (€ 0,4 miljoen). Alle 
kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  

5. LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting TivoliVredenburg, met uitzondering 
van het banksaldo dat toebehoort aan Creatief Vermogen Utrecht, waarvan Stichting TivoliVredenburg 
penvoerder is. Dit banksaldo bedraagt € 128 duizend. 

6. EIGEN VERMOGEN
Het verloop van het eigen vermogen is gespecificeerd in de enkelvoudige jaarrekening.
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7. VOORZIENINGEN

De voorziening groot onderhoud betreft een meerjarige onderhoudsbegroting, welke in 2019 is 
geactualiseerd. De toevoegingen aan de voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het groot onderhoud over een periode van 10 jaar. De voorziening heeft daarmee een overwegend 
langlopend karakter. In 2020 is een voorziening gevormd voor langdurig zieke werknemers, die per 
balansdatum blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten. Deze 
voorziening is kortlopend.

8. LANG VREEMD VERMOGEN

Aan de ontvangen bijdrage frictiekosten worden uitsluitend de arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen 
van de oud-medewerkers van Vredenburg onttrokken. De aflossingsverplichting 2020 is opgenomen 
onder overige schulden.
De kredietfaciliteit bij de Gemeente Utrecht is per 1 april 2019 herijkt en opnieuw afgesloten voor een 
periode van vijf jaar. Per balansdatum is de kredietruimte € 10 miljoen tegen een vaste rentevoet van 
2,47% op jaarbasis. Er wordt rente gerekend over het opgenomen bedrag.
Het saldo (im)materiële vaste activa bedraagt per balansdatum € 12,25 miljoen. Hier tegenover staat 
geen opname uit de kredietfaciliteit. 

9. KORT VREEMD VERMOGEN
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Vooruit ontvangen baten is inclusief het reeds ontvangen voorschot tegemoetkoming gebouw-
gebonden kosten voor 2021 van de Gemeente Utrecht (€ 1,84 miljoen), alsmede vooruitbetaalde 
subsidies inzake eenmalige toekenningen op grond van de ‘cofinanciering steunpakket cultuur en 
erfgoed in het kader van de Coronacrisis’ van Provincie Utrecht (€ 0,4 miljoen) en ‘regeling Podia 
Covid-19’ van Fonds Podiumkunsten (€ 1 miljoen). Deze subsidies worden volledig aangewend voor 
opdrachten aan de sector voor programma in 2021. 
Het klanttegoed ticketgelden heeft betrekking op de waarde van uitgegeven vouchers aan onze 
klanten voor reeds verkochte tickets van verplaatst en geannuleerd programma in het kader van de 
campagne ‘Bewaar je ticket en geniet later’. 
Tot de overige schulden behoren de nog uit te betalen gelden vanuit het penvoerderschap van Creatief 
Vermogen Utrecht voor € 153 duizend. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  

10. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen
TivoliVredenburg is op 20 december 2013 een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente 
Utrecht, inzake het bedrijfspand gelegen aan Vredenburgkade 11 te Utrecht. 
Overeenkomstig het advies van het Onderzoeks- en Adviesteam (OAT) in 2016 heeft Gemeente 
Utrecht besloten tot een huurverlaging met ingang van 2017 van circa € 1,7 miljoen. De duur van de 
overeenkomst blijft onveranderd tot het einde van 2053. De jaarhuur wordt jaarlijks geïndexeerd en 
bedraagt na genoemde verlaging ongeveer € 1,9 miljoen per jaar. 

Kredietfaciliteit
TivoliVredenburg heeft een kredietfaciliteit van € 19 miljoen toegezegd gekregen van de Gemeente 
Utrecht ten behoeve van de gebruikersinvesteringen. 
Met ingang van 1 april 2019 is de kredietovereenkomst herijkt naar een rente van 2,47% en de 
kredietlimiet teruggebracht naar € 10 miljoen. 

Frictiekosten personeel
Uit hoofde van de inbreng van de Gemeente Utrecht/Stichting Tivoli zijn afspraken gemaakt over 
salarisgaranties of –toeslagen boven CAO-niveau. De van Stichting Tivoli ontvangen bijdrage voor 
garanties aan oud-medewerkers was reeds in 2016 niet meer dekkend voor de verplichtingen. Deze 
frictiekosten zijn vervolgens ten laste van het resultaat gebracht. Van de bijdrage voor de frictiekosten 
van oud-medewerkers van Vredenburg is per eind 2020 nog € 1,68 miljoen beschikbaar. Deze post is 
verantwoord onder de langlopende schulden. 
Hoewel afhankelijk van diverse variabelen, is dit bedrag naar verwachting niet toereikend om de 
hiermee samenhangende toekomstige verplichtingen op (middel)lange termijn volledig te dekken.

Penvoerder Creatief Vermogen Utrecht
Vanaf 1 juli 2019 heeft Stichting TivoliVredenburg het penvoerderschap van Creatief Vermogen Utrecht 
op zich genomen. De Gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben subsidiegelden 
ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het projectplan ‘Creatief Vermogen Utrecht doen we 
samen’.
Door middel van duurzame partnerschappen tussen culturele instellingen en basisscholen en door 
kennisdeling en disseminatie, wordt het creatief vermogen van basisscholen en haar leerlingen 
versterkt. De penvoerder distribueert onder meer de subsidie aan de partnerschappen en draagt zorgt 
voor de subsidieverantwoording. De totale toegekende subsidie bedraagt circa € 950 duizend en heeft 
betrekking op de periode van juli 2019 tot 31 december 2020. 
Per balansdatum heeft Creatief Vermogen Utrecht voor € 153 duizend te betalen aan partnerschappen, 
welke volledig worden gedekt door reeds ontvangen liquide middelen. Met uitzondering van de 
vergoeding voor het penvoerderschap is de financiële positie van het Creatief Vermogen Utrecht 
uitsluitend opgenomen als balanspositie.
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11. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Vanaf 12 maart 2020 tot en met de dag van vandaag heeft de overheid in het kader van de 
uitbraak van het coronavirus maatregelen getroffen. De impact is enorm voor onze activiteiten en 
exploitatieresultaat. Gelukkig kunnen we rekenen op de steunmaatregelen en subsidies van overheden 
en fondsen. Door de toenemende vaccinatiegraad hebben we zicht op heropening van onze zalen in 
september 2021. Voor die tijd verwachten we deels en beperkter open te kunnen gaan.    
TivoliVredenburg heeft voldoende liquiditeit, is voldoende solvabel en heeft recht op overheidssteun, 
waardoor het verlies aan inkomsten vooralsnog opgevangen kan worden en daarom komt de 
continuïteit vooralsnog niet in gevaar.
Het totale effect van ons verlies en daarmee een daling van ons eigen vermogen zal afhangen
van de duur van de maatregelen, de duur van de generieke steun, de coulance van de Gemeente 
Utrecht in het kader van onze prestatieverplichtingen en de mate waarin de activiteiten en omzet zich 
in de loop van het jaar weer kunnen herstellen.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(bedragen x € 1000)

12. BRUTOMARGE

Als gevolg van Covid-19 heeft TivoliVredenburg vanaf half maart tot eind 2020 diverse regimes 
van strenge overheidsmaatregelen moeten doorstaan, variërend van volledige sluiting tot beperkte 
bezoekersaantallen in onze zalen, zowel inclusief als exclusief horeca. Vrijwel alle publieksinkomsten 
zijn weggevallen. Alhoewel we in het eerste kwartaal over 2020 een erg goede start maakten met 
het programmaseizoen en tijdens de gedeeltelijke lockdown een aangepast, divers programma 
presenteerden op 1,5 meter, als ook veel online programma hebben ontwikkeld komt de impact van 
Covid-19 sterk tot uiting in onze lage brutomarge over 2020. Door alle beperkende maatregelen was 
het niet mogelijk om een kostendekkende exploitatie te realiseren. 
In vergelijking met 2019 zijn onze directe inkomsten exclusief exploitatiebijdrage 70% lager. 
We komen uit op een negatieve brutomarge excl. exploitatiebijdrage van € 83 duizend, ruim  
€ 6 miljoen lager dan in 2019 en bijna € 7 miljoen achter op de begroting. 

Met name de brutomarge horeca is door de restricties hard geraakt met een brutomarge van  
€ 93 duizend, dit is € 4,8 miljoen lager dan in 2019. Zowel Burgundy Street B.V. als de programma 
gerelateerde horeca zijn in 2020 in totaal vijf maanden dicht geweest.

In 2020 hebben we in totaliteit 358 duizend bezoekers ontvangen bij onze programmering en horeca, 
een daling van 72% ten opzichte van 2019. Online hebben 90 duizend bezoekers naar ons programma 
gekeken. In totaliteit hebben we 448 duizend bezoekers bereikt in 2020. 
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Het aantal producties (incl. online uitzendingen) is ten opzichte van vorig jaar met 60% gedaald naar 
707 (2019: 1.789). In 2020 hebben we in totaliteit 1.261 programma-activiteiten gerealiseerd.

Directe inkomsten funding 
Vanuit sponsoren, fondsen en particuliere donaties is in 2020 een totaalbedrag van bijna € 1,1 miljoen 
ontvangen. Deze bijdragen komen van overheidsfondsen (Fonds Podiumkunsten), private Fondsen 
(zoals VSB Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Kickstart Cultuurfonds en het Elise Mathilde Fonds) 
zakelijke sponsoren (zoals AB InBev, Rabobank, Young Professionals Business Club) en donateurs 
(zoals Stichting TivoliVredenburg Fonds en particulieren).
Als gevolg van Covid-19 en de (gedeeltelijke) sluiting van de horeca zijn onze volume-gerelateerde 
inkoopkortingen grotendeels niet gerealiseerd. 
 
Het totaalbedrag van € 1,1 miljoen is gespecificeerd als volgt: 

Algemene sponsoring en donaties in directe inkomsten funding betreffen programma onafhankelijke 
sponsoring en donaties, alsmede de donaties afkomstig uit het TivoliVredenburg Fonds, voor ons jong 
talent programma, educatieve en participerende projecten, innovatieve concertformats voor nieuw 
publiek en internationale topprogrammering.  

13. EXPLOITATIEBIJDRAGE
Onderstaand een overzicht van het (nog te) ontvangen voorschot van de Gemeente Utrecht. Voor de 
structurele exploitatiebijdrage is de datum ontvangst van de laatste termijn van de bevoorschotting 
weergegeven. 

Gemeente Utrecht heeft voor 2020 een gemeentelijke bijdrage van € 9,064 miljoen beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van de activiteiten (dossier 6927065). De Algemene Subsidieverordening 
2019 van Gemeente Utrecht is van toepassing op deze bijdrage. Vanaf 2017 valt TivoliVredenburg onder 
de vierjaarlijkse cyclus van de cultuurnota (2017-2020). 
Bij de definitieve vaststelling van de exploitatiesubsidie 2020 van de Gemeente Utrecht is bepaald 
dat een deel (het procentuele aandeel van de gemeentelijke subsidies in de totale omzet over 2020) 
van het positieve resultaat aangewend wordt voor de verlengde Covid-19 maatregelen en ter dekking 
van de tekorten in 2021.  Bij de resultaatbestemming wordt daartoe het bestemmingsfonds Gemeente 
Utrecht Covid-19 gevormd. Zie het verloopoverzicht van het eigen vermogen in de toelichting op de 
enkelvoudige balans.   
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14. PERSONEELSKOSTEN

De tegemoetkoming vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
ter vergoeding van de loonkosten in het kader van Covid-19 van € 4,24 miljoen verklaart de lagere 
personeelskosten in relatie tot de begroting en realisatie 2019 (respectievelijk daling van 63% en 60%). 
Tevens heeft het noodgedwongen lagere activiteitenniveau in 2020 geresulteerd in een daling van de 
inhuurkosten personeel en een lagere doorbelasting naar activiteiten. In 2020 zijn diverse vacatures die 
begroot waren niet ingevuld en hebben we waar mogelijk bezuinigd in onze overige personeelskosten.  
Een voorziening van € 91 duizend is in 2020 gevormd voor langdurig zieke werknemers, die per 
balansdatum blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten. 
Een bedrag van € 168 duizend aan frictiekosten personeel is conform de contractafspraken met de 
Gemeente Utrecht, gedekt uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 

15. AFSCHRIJVINGSKOSTEN

De afschrijvingskosten hebben betrekking op immateriële vaste activa (2020 € 0,143 miljoen) en 
materiële vaste activa (2020 € 1,504 miljoen). Lagere afschrijvingskosten door volledig afgeschreven 
activa verklaren de daling ten opzichte van begroting 2020 en realisatie 2019. 

16. OVERIGE KOSTEN
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Huisvestingskosten

In de periode 2017-2023 ontvangt TivoliVredenburg van de Gemeente Utrecht een subsidie van totaal 
€ 11,9 miljoen als tegemoetkoming in de gebouwgebonden kosten van het pand (dossier 4892435). Er 
zijn geen voorwaardelijke financiële verplichtingen aan deze subsidie gesteld. 

In 2020 heeft TivoliVredenburg in totaliteit € 1,187 miljoen huurkorting ontvangen van de Gemeente 
Utrecht als tegemoetkoming in de Covid-19 restricties. Conform de ‘matchingsbijdrage Gemeente 
Utrecht landelijke noodhulp’ op grond van de regeling ‘aanvullende ondersteuning culturele en 
creatieve sector COVID-19’ een bedrag van € 0,6 miljoen (dossiernummer 8012809) en uit de 
‘Noodsteun Cultuur en Erfgoedinstellingen 2020’ een bedrag van € 0,587 miljoen (dossiernummer 
8215483). Naast de Algemene Subsidieverordening 2019 van Gemeente Utrecht zijn de desbetreffende 
nadere regels ten aanzien van deze subsidies van toepassing op deze huurkortingen. 

Organisatiekosten

Onder accountant- en administratiekosten worden tevens bankkosten verantwoord. 
De organisatiekosten zijn in 2020 € 0,2 miljoen lager dan begroot. Het verschil met de begroting 
wordt met name verklaard door de lagere gerealiseerde kosten van advieswerkzaamheden, onderhoud 
software en marketing. 

Overige kosten en opbrengsten

Onder Tegemoetkoming schade Covid-19 is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) verantwoord. 
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Werknemers
In 2020 waren gemiddeld 247 medewerkers (189 fte) in dienst (in 2019: 263 medewerkers, 193 fte). 
Hiervan zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland. 
Horeca is inclusief 89 medewerkers (fte 51) van Burgundy Street B.V. (2019: 101 medewerkers, fte 54). 
Als gevolg van Covid-19 hebben wij noodgedwongen de inzet van onze grote pool flexkrachten moeten 
afschalen voor de evenement gebonden activiteiten en stages (2019: ruim 300 medewerkers).

WNT-verantwoording 2020
Stichting TivoliVredenburg hanteert de Governance Code Cultuur, waardoor het bezoldigingsbeleid van 
het bestuur overeenstemt met de wettelijke voorschriften. 
De bezoldiging in 2020 valt binnen de jaarlijkse norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT,  
norm 2020 € 201.000). Directeur-bestuurder J.A. Bartelse heeft een dienstverband voor onbepaalde 
tijd en ontvangt geen belastbare onkostenvergoeding. 

17. RENTE BATEN EN –LASTEN

De rente lasten van de kredietfaciliteit zijn lager dan begroot, vanwege een lager beroep op deze 
faciliteit. 
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enkelvoudige 
JAARREKENING 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020
(voor voorgestelde resultaatbestemming)  (bedragen x € 1000)
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020
(bedragen x € 1000)
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
Toelichting op de enkelvoudige balans 

18. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
(bedragen x € 1)

Het kapitaal van Burgundy Street B.V. te Utrecht bestaat uit 120 aandelen van nominaal € 1,00. Deze 
zijn allemaal in bezit van de Stichting TivoliVredenburg. De voorziening op deze 100% deelneming 
bedraagt € 274.314 als gevolg van een negatieve vermogenswaarde die samenhangt met de 
aanloopverliezen in 2014 (€ 99.469) en 2015 (€ 154.426), winst in 2016 (€ 54.994), 2017 (€ 88.655), 
2018 (€ 6.656), 2019 (14.505) en verlies in 2020 (€ 185.229). 
De voorziening is gesaldeerd met de vordering (saldo uit debiteuren, crediteuren en rekening-
courant) van TivoliVredenburg aan Burgundy Street B.V. van € 369.434 en verantwoord onder overige 
vorderingen (€ 95.120).

19. VORDERINGEN

In 2020 is over de vordering op Burgundy Street B.V. rente in rekening gebracht. 
De overige vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog te vorderen NOW en TVL (€ 1,05 
miljoen), nog te ontvangen bedragen (€ 0,25 miljoen) en vooruitbetaalde bedragen (€ 0,4 miljoen). 
Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

20. EIGEN VERMOGEN
Het verloop van het onverwerkt resultaat is als volgt gespecificeerd:TivoliVredenburg Pagina 1

TivoliVredenburg Pagina 1

TivoliVredenburg Pagina 1



70Jaarverslag 2020 TivoliVredenburg

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd:

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming, het resultaat staat ter 
beschikking van het bestuur. 

Verwerking resultaat 2020
In de bestemming van het resultaat 2020 zijn beperkte bestedingsmogelijkheden aangebracht door het 
bestuur en de Gemeente Utrecht, vanwege het positieve exploitatieresultaat over 2020, wat is ontstaan 
door de noodsteun bijdragen in het kader van de coronacrisis. 

Bij de definitieve vaststelling van de exploitatiesubsidie 2020 van de Gemeente Utrecht is bepaald 
dat een deel (het procentuele aandeel van de gemeentelijke subsidies in de totale omzet over 2020) 
van het positieve resultaat van TivoliVredenburg aangewend wordt voor de verlengde Covid-19 
maatregelen en ter dekking van de verwachte tekorten in 2021.  In de resultaatbestemming 2020 wordt 
daartoe het bestemmingsfonds Gemeente Utrecht Covid-19 gevormd.  

Om voornoemde redenen stelt het bestuur voor het restant van het onverdeeld resultaat 2020 
onder te brengen in de bestemmingsreserve Covid-19. Het specifieke bestedingsdoel is dit resultaat 
uitsluitend te bestemmen voor het verstrekken vanuit TivoliVredenburg van programma gerelateerde 
opdrachten aan artiesten, toeleveranciers en freelancers ter compensatie van de gevolgen van Covid-19 
maatregelen en/of het dekken van meerkosten die gemaakt worden om dit programma te kunnen 
organiseren. 

De voorgestelde bestemming komt tot uiting in onderstaand overzicht: 

21. KORT VREEMD VERMOGEN
De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen baten, vooruit 
ontvangen ticketgelden, klanttegoeden, overige schulden, kortlopende verplichtingen aan frictiekosten 
en reserveringen voor personeelslasten (vakantietoeslag, vakantiedagen, overuren). Alle kortlopende 
schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

TivoliVredenburg Pagina 1

TivoliVredenburg Pagina 1



71Jaarverslag 2020 TivoliVredenburg

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 
(bedragen x € 1000)

22. RESULTAAT DEELNEMING
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Utrecht, 21 mei 2020

Namens directie, Raad van Toezicht

w.g.     
Dr J.A. Bartelse    
Directeur-bestuurder   

w.g.
Drs L. van der Meulen
Voorzitter Raad van Toezicht

w.g.     w.g.              w.g.             w.g.
J.C. Paumen MSc  Mr J.M. Deveer  Drs C.J.A.M. Romme RA   S.J.A. van der Meer 
Raad van Toezicht      Raad van Toezicht     Raad van Toezicht  Raad van Toezicht

w.g.             w.g.   
H. Koçak MSc RA  Drs M.H. Carrilho           
Raad van Toezicht        Raad van Toezicht      
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is separaat opgenomen vanaf de volgende 
pagina van dit rapport.
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting TivoliVredenburg 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting TivoliVredenburg te Utrecht gecontroleerd.  
De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting TivoliVredenburg op  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), de in Nederland geldende Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winstreven’ (RJ 640) en met het 
Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en het Accountantsprotocol Subsidies gemeente 
Utrecht. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting TivoliVredenburg zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
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Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming is de materialiteit gebaseerd op 2% van de 
totale lasten gecorrigeerd voor subsidies die in mindering gebracht zijn op de totale lasten.    

Benadrukking van de impact van het Coronavirus  
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 51, 
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus 
voor Stichting TivoliVredenburg. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
u facts & figures; 
u het bestuursverslag; 
u het verslag van de raad van toezicht; 
u de overige gegevens; 
u TivoliVredenburg dankt; 
u bijlagen. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
u met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
u alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ en met het 
Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
‘Organisaties zonder winststreven’ en met het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente 
Utrecht. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
u het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

u het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

u het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   
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u het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

u het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

u het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben 
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was.  
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 

Utrecht, 27 mei 2021 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
drs. J.S. Terlingen RA 
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TIVOLIVREDENBURG DANKT 
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Bijlage 1 
Verslagen van de 

Ondernemingsraden

Verslag van de Ondernemingsraad Stichting TivoliVredenburg

ALGEMEEN 
In 2020 heeft de Ondernemingsraad op een prettige manier samengewerkt met Directie, Raad 
van Toezicht, HR en andere afdelingen. De door de coronapandemie voortdurend veranderende 
arbeidsomstandigheden en vooruitzichten voor TivoliVredenburg hebben ertoe geleid dat er met grote 
frequentie overleg is gepleegd.
 
VERGADEROVERZICHT 
De OR kende in 2020 vijf overlegstructuren:  
1. De Overlegvergadering: overleg tussen OR en directeur-bestuurder vond eens in de zes weken 

plaats in 2020; 
2. De OR-vergadering: overleg van de OR vond begin 2020 eens in de vier weken plaats, bij aanvang 

van de pandemie tot aan de zomer wekelijks, en vanaf de  zomer tweewekelijks; 
3. Het Artikel 24-overleg: overleg tussen de OR en de Raad van Toezicht vond twee keer plaats in 

2020; 
4. Het Technisch Overleg: overleg met HR, Financiën of een andere afdeling vindt plaats als daar 

aanleiding voor is. Het technisch overleg HR vond twee keer plaats in 2020. Het technisch overleg 
Financiën vond één keer plaats in 2020;

5. Het overleg met de OR van Burgundy Street. 
 
ONDERWERPEN 
De belangrijkste onderwerpen die bij de overleggen aan de orde kwamen: 
 
Coronapandemie 
Sinds maart is er veelvuldig overleg geweest over de stand van zaken en de prognoses voor de langere 
termijn. Hierbij heeft de OR veelvuldig overleg gepleegd met de directie over de geldende maatregelen 
en de impact daarvan op het personeel van TivoliVredenburg. Ook de financiële vooruitzichten en 
scenario’s zijn regelmatig besproken.
 
Personeel 
De coronapandemie heeft verstrekkende gevolgen voor het personeel van TivoliVredenburg. In 
alle overleggen is veel ruimte geboden voor het persoonlijke verhaal, en er is een extra inspanning 
gedaan om op de hoogte te blijven van de situatie op de verschillende afdelingen. Daarnaast heeft de 
OR zich hard gemaakt voor goede uitvoering van de R&O-gesprekken en voor het ontwikkelen van 
thuiswerkbeleid.
 
Werkdruk 
De OR heeft overleg gepleegd met de directie over de hoge werkdruk op met name de afdelingen 
productie en theatertechniek. In de loop van 2020 zijn er aanpassingen gedaan in de werkprocessen, 
die ook moeten leiden tot een gezonde verandering in organisatiecultuur. Ook de opvolging van de uit 
dienst getreden Manager Productie, Techniek & Facilitair is onderwerp van gesprek geweest.
 
Inclusie 
De OR is met directie en Raad van Toezicht in gesprek over inclusiviteit. De OR ziet in het bijzonder 
kansen bij het opschalen van het personeelsbestand na afloop van de pandemie.
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Verslag van de Ondernemingsraad Burgundy Street B.V.

ALGEMEEN
Eind 2019 is de Ondernemingsraad van Burgundy Street B.V. opgericht wegens de verplichting  
medezeggenschap te organiseren bij meer dan vijftig medewerkers, maar ook omdat er een groeiende 
behoefte was onder de medewerkers aan een personeelsvertegenwoordiging. In 2020 zijn er door 
het wisselende personeelsbestand leden vertrokken en zijn er nieuwe bijgekomen. Omdat de OR nog 
vrij jong is, is er besloten dit via een sollicitatieprocedure te doen in plaats van middels algemene 
verkiezingen. 
 
VERGADEROVERZICHT
De OR kende in 2020 drie type vergaderingen:
1. De Overlegvergadering: overleg tussen OR en directeur-bestuurder vond eens in de 2 maanden 

plaats in 2020;
2. De OR-vergadering: overleg van de OR vond eens in de 2 maanden plaats in 2020;
3. Het artikel 24 gesprek: overleg tussen de OR en de aandeelhouder vond eens in het half jaar plaats 

in 2020.
 
ONDERWERPEN
De belangrijkste onderwerpen die bij de overleggen aan de orde kwamen:

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Na de vaststelling van de (nieuwe) directeur in 2020 en wisseling van personeelsleden is de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie een terugkerend agendapunt geweest. Belangrijkste onderwerpen waren 
hierbij de aanstelling van preventiemedewerkers, die de analyse gaan omzetten in een plan van aanpak. 
 
De coronapandemie
2020 kenmerkte zich natuurlijk door de grootste pandemie in de huidige moderne wereld. Dit had zijn 
weerslag op de outlets Het Gegeven Paard en Danel door de gedwongen sluiting. Tijdens de sluiting 
is het vaste personeel druk aan de slag gegaan met een grote schoonmaak en het opknappen van 
meubilair. Daarnaast is een groot deel van het personeel als vrijwilliger gaan werken in de Zorg waar 
men handen te kort kwam. Gedurende deze periode heeft de OR gewoon vergaderd.
 
HR-zaken 
De OR heeft toestemming gegeven in 2020 om de contracten van 0-uren te verbeteren met het direct 
uitbetalen van opgebouwde vakantie-uren en -geld per gewerkt uur. Voor de bestaande contracten 
worden er addenda gemaakt en eventueel opgebouwde rechten worden bij de eerstvolgende 
mogelijkheid uitbetaald. Tevens heeft de OR toestemming gegeven om tweemaal per jaar (in april en 
november) voor de OT-contracten de opgebouwde meer-uren om te zetten in overuren en deze te 
laten uit betalen als vrije tijd of als loon.

Toekomst 
Momenteel kijkt de OR reikhalzend uit naar het moment dat de verschillende outlets van Burgundy 
Street B.V. weer open kunnen en houden we de impact hiervan op het personeel goed in de gaten. 
Tevens werken we aan een nieuwsbrief, waarmee we beter het personeel kunnen informeren over 
lopende OR-zaken.
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Bijlage 2 
Verslag van de 

vertrouwenspersonen 
ongewenst gedrag

INLEIDING
Als medewerkers van TivoliVredenburg te maken krijgen met vormen van ongewenste gedrag 
(seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie) gaat dat ten koste van een veilige 
werkomgeving. Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag kunnen terecht bij een van 
de vertrouwenspersonen. Voor de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag ligt een belangrijke rol in de 
opvang en begeleiding van medewerkers, de behandeling van meldingen en klachten en advisering aan 
de directie ten aanzien van de aanpak van ongewenst gedrag. 
TivoliVredenburg had in 2020 drie vertrouwenspersonen: Doortje Hiddema, Chiomara Wilrycx en  
Henk van Hussel. 

Dit jaarverslag van 2020 is een verslaglegging van de aard en het aantal meldingen ongewenst gedrag. 
Het heeft zowel een informerende en signalerende rol als een verantwoordingsfunctie. Het verslag stelt 
ons in staat om bepaalde tendensen te signaleren betreffende de aard van de meldingen. 

ZICHTBAARHEID
Net als in 2019 hadden we gepland om in 2020 vaker aanwezig te zijn op verschillende bijeenkomsten 
en vergaderingen op verschillende afdelingen van TivoliVredenburg om zodoende breder in het bedrijf 
zichtbaar te zijn. Dit is vanwege de coronacrisis helaas niet gelukt. Wel is het met het ophangen van 
flyers en poster goed verspreid in het bedrijf op openbare plekken geprobeerd te zichtbaarheid zo 
groot mogelijk te maken. 

INZET VERTROUWENSPERSONEN EN VORMEN ONGEWENST GEDRAG
TivoliVredenburg hecht veel waarde aan een werkomgeving waarin werknemers elkaar op een correcte 
en zorgvuldige wijze bejegenen. Ongewenst gedrag kan diep in het leven van werknemers ingrijpen en 
het vertrouwen in collega’s en/of in de werkgever ernstig schaden. De inzet van vertrouwenspersonen 
en een procedure voor formele klachtafhandeling draagt bij aan een veilige werkomgeving. De 
vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij TivoliVredenburg in loondienst is, als ZZP’er, 
gedetacheerde, payroller, stagiair, vrijwilliger of op andere wijze voor TivoliVredenburg werkt. Naast de 
vier vormen van ongewenst gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld, 
gebeurt het ook dat medewerkers bij de vertrouwenspersoon aankloppen over kwesties die niet te 
maken hebben met vormen van ongewenst gedrag. Dit noemen we het ‘verkeerde loket’. Vaak betreft 
dit arbeidsconflicten of zaken die buiten de werkomgeving plaatsvinden. 

MELDINGEN ONGEWENST GEDRAG 2020
In totaal is er in 2020 zeven keer aangeklopt bij de vertrouwenspersoon. Twee keer betrof dit een 
daadwerkelijke melding omtrent ongewenste omgangsvormen. Van deze meldingen ging een melding 
over ‘seksuele intimidatie’ en een over ‘pesten’. Er zijn zodoende geen meldingen gedaan in de 
categorie ‘discriminatie’ en ‘agressie & geweld’. 

De overige vijf meldingen betroffen zaken in de categorie ‘verkeerde loket’. Hierbij gaat het om 
meldingen die niet onder te brengen vallen onder een vorm van ongewenst gedrag. De werkwijze van 
de vertrouwenspersoon is hierbij dat we luisteren en ondersteunen waar nodig maar aan de melder 
aangeven dat dit officieel niet binnen het kader van de vertrouwenspersoon valt. Zodoende kunnen we 
de melder ook niet ondersteunen bij officiële klachten of vervolgstappen. Meerdere ‘verkeerde loket’ 
meldingen die in 2020 gedaan werden gingen over het omgaan met de coronacrisis. We vonden het als 
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vertrouwenspersonen belangrijk om te luisteren en mee te denken ondanks het feit dat deze officieel 
niet binnen het kader van de vertrouwenspersoon vallen. 
We kunnen stellen dat er door de coronapandemie wellicht minder meldingen zijn gedaan vanwege het 
feit dat men minder op de werkvloer aanwezig was in 2020. 

TOEKOMST
Omdat TivoliVredenburg zo lang gesloten is geweest in 2020 kan het in de toekomst interessant zijn 
voor de vertrouwenspersonen om een opfriscursus te doen betreffende ongewenste omgangsvormen, 
mogelijk inzoomend op bepaalde thema’s die op dit moment relevant zijn, zoals bijvoorbeeld 
inclusiviteit. Verder vinden we het van belang om zodra TivoliVredenburg weer open gaat we weer 
gaan inzetten op onze zichtbaarheid in de organisatie. Dit kan door middel van een praatje bij 
bijeenkomsten en vergaderingen, posters, flyers of digitale berichten. 
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