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Voorwoord van de voorzitter

2017 was het eerste ‘echte’ jaar van Stichting Opery: het eerste jaar met een eigen 
productie. En wat een jaar is het geweest! Met onze eerste productie De Faam de Baas 
hebben we verschillende plekken aangedaan in Friesland. De zalen zaten vol en we hadden 
goede recensies.

Financieel is het geen slecht jaar gebleken, hoewel niet zo goed als we hadden gehoopt. 
Een aantal grote fondsen bleken niet bereid ons te steunen, waardoor we de planning van 
De Faam de Baas grondig hebben moeten herzien.

Toch zijn we al-met-al heel tevreden over 2017. Wat we bereikt hebben, het vertrouwen dat 
we hebben gekregen en de positieve reacties van het publiek zorgen ervoor dat we de 
toekomst met vertrouwen tegemoetzien.



Verslag van het bestuur

Het jaar 2017 stond voor Stichting OperY in het teken van onze eerste productie De Faam 
de Baas. Deze productie heeft op verschillende plaatsen gespeeld en werd door zowel de 
media als het publiek goed ontvangen

Activiteiten
Zoals gezegd draaide 2017 voor Stichting Opery om de opera De Faam de Baas. De Faam 
de Baas is een vertaalde versie van de oorspronkelijk Italiaanse opera La Serva Padrona uit 
1733, geschreven door Giovanni Battista Pergolesi. Met deze vertaling en onze voorstelling 
wilden wij dicht bij het publiek komen. De opera is vertaald naar een combinatie van Fries 
en Nederlands. De locaties waar de uitvoering plaatsvonden zijn klein en intiem van opzet. 
Op deze manier kwam de opera het best tot zijn recht. 

De Faam de Baas is in 2017 in totaal zes keer gespeeld op vijf verschillende locaties. De 
interesse voor de voorstelling was aanzienlijk. Verschillende Friese media hebben aandacht 
besteed aan de opera en ook het publiek wist ons te vinden. 

Dit resulteerde erin dat alle zes de georganiseerde voorstellingen uitverkocht waren. Het 
totale bezoekersaantal was ongeveer 650.

Een deelproject van De Faam de Baas was het project Fammen van Vroeger. Hierin werden 
vrouwen die vroeger als ‘faam’ hadden gewerkt opgeroepen om hun verhaal op te schrijven 
of zich te laten interviewen door sopraan Elizabeth Kooy. De verhalen hielpen regisseur en 
acteurs bij het vormgeven van de rollen. De verhalen van de Fammen hebben daarnaast 
nog een belangrijke plek gekregen in het programmaboekje. De vrouwen zijn zelf op bezoek 
geweest bij de voorstelling. Zij waren geraakt en voelden zich gezien doordat hun verhaal 
een plaats kreeg bij onze voorstelling. 

Data en locaties De Faam de Baas 2017
za 9 september, 16:30 uur Klein Jagtlust, Oranjewoud
za 9 september, 20:00 uur Klein Jagtlust, Oranjewoud 
zo 17 september Koepeltheater, Leeuwarden 
vr 6 oktober Boerderij Zuiderend, Suwâld
zo 8 oktober De Spylder, Warns
zo 15 oktober De Groate Kerk, Sint Jacobiparochie 



Toekomst
2018 staat in het teken van de voortzetting en afronding van De Faam de Baas. Zoals 
hierboven beschreven hebben we dit project om fnanciile redenen moeten uitspreiden over
twee kalenderjaren.

Activiteiten
In mei en juni van 2018 zal De Faam de Baas nog acht keer worden uitgevoerd. Net als in 
2017 hebben we weer een aantal mooie locaties gevonden. Hieronder vindt u een lijst met 
data en locaties.

Voor de voorstellingen in 2018 heeft de provincie Fryslân een subsidie toegekend in het 
kader van het project Lân fan Taal. Voor een aantal voorstellingen is Stichting OperY een 
samenwerking aangegaan met Stichting Staten en Stinzen.

In 2018 willen we Fammen van Vroeger nog meer aandacht geven. Mensen die zich 
aanmelden krijgen nog steeds de ruimte om hun verhaal te doen. Naast ruimte in het 
programmaboekje willen we, afhankelijk van de locatie, een inleiding geven over de opera 
waar deze verhalen een belangrijke plaats zullen krijgen. 

Voor de verdere toekomst zijn er al wel ideein, maar nog geen concrete plannen. Zeker is 
dat het succes van De Faam de Baas vraagt om een voortzetting. 

Samenwerking
Stichting OperY is in 2018 te gast op verschillende prachtige locaties. Zonder de 
samenwerking met verschillende partijen zou dat niet mogelijk zijn. Wij danken Stichting 
Staten en Stinzen, Museum Martena en Makkum Art dan ook hartelijk voor hun gastvrijheid.

Data en locaties De Faam de Baas 2018
7 februari ROC Friese Poort, Leeuwarden
8 februari ROC Friese Poort, Leeuwarden
20 mei Hotel de Prins, Makkum tijdens Makkum Art
31 mei Fogelsanghstate, Veenklooster
3 juni Museum Martena, Franeker
16 juni Grote kerk, Sloten
17 juni Epemastate, Ysbrechtum
20 juni Epemastate, Ysbrechtum
7 december Herman van Veen Arts Center, Soest



Jaarrekening

beheerlasten materieel  €           2.300,00  €        1.300,00  €                398,56 
bureaukosten  €                500,00  €              250,00  €                   97,98 

automatsering (licentes en hostng)  €                300,00  €              100,00  €                           - 

administratekosten  €                500,00  €              150,00  €                   17,10 

algemene kosten, incl. verzekering  €                750,00  €              300,00  €                 141,83 

bankkosten  €                250,00  €              500,00  €                 141,65 

overige lasten  pm  €                       -  €                           - 

ACTIVITEITENLASTEN

activiteitenlasten personeel  €             5.500,00  €           6.900,00  €              1.610,00 

marketng en publiciteit  €             1.000,00  €           1.000,00 

producteleiding  €             3.000,00  €           1.600,00 

zakelijke leiding/boekhouding  €             1.500,00  €           3.000,00  €              1.000,00 

foormanager  pm  €              700,00  €                 450,00 

producte-assistente  pm  €              600,00  €                 160,00 

honoraria/uitkoop programmering  €           29.600,00  €         23.930,00  €            10.249,00 

honoraria solisten  €             9.500,00  €           4.500,00 

 €            10.249,00 

honorarium acteur  €             2.850,00  €           1.500,00 

honoraria musici  €           13.750,00  €           7.500,00 

honorarium regie  €             2.500,00  €           1.500,00 

honorarium repettor  €             1.000,00  €              900,00 

honorarium vormgever  pm  €                       - 

honorarium lichtontwerper/-technicus  pm  €                       - 

honorarium tekstschrijver  pm  €              130,00 

honoraria repettes  €                          -  €           7.000,00 

honoraria vertaling  €                          -  €              900,00 



activiteitenlasten materieel:

locatiekosten (huur / inrichting)  €             5.750,00  €           1.800,00  €                 912,70 

locatekosten uitvoeringen  €             3.750,00  €           1.500,00  €                 912,70 

locatekosten generale repette  €                500,00  €                       -  €                           - 

locatekosten repettes  €             1.000,00  €                       -  €                           - 

locatekosten muzikale repettes  €                500,00  €              300,00  €                           - 

techniek / materiaal  €             5.000,00  €           2.000,00  €                 945,14 

techniek/materiaal algemeen  €             5.000,00  €           2.000,00  €                 945,14 

instrument-/vleugelhuur  €             3.000,00  €                       -  €                   40,00 

instrument-/vleugelhuur algemeen  €             3.000,00  €                       -  €                   40,00 

rechten / vergunningen / verzekerin €                500,00  €                       -  €                           - 

verzekeringen  €                500,00  €                       -  €                           - 

kaartverkoop  €                250,00  €              600,00  €                   24,33 

kaartverkoopsysteem  €                250,00  €              600,00  €                   24,33 

reis- en verblijfkosten  €             4.500,00  €           2.020,00  €                 673,57 

reis- en verblijfosten musici  €             3.000,00  €              820,00  €                 673,57 

reis- en verblijfosten overig  €             1.500,00  €           1.200,00 

overige productiekosten  €             5.000,00  €           1.500,00  €                 583,17 

algemeen  €             4.000,00  €              700,00 
 €                 583,17 

catering crew  €             1.000,00  €              800,00 

sponsoractiviteiten  €             2.000,00  €                       -  €                           - 

tegenprestates sponsoractviteiten  €             2.000,00  €                       - 

marketing en publiciteit  €             2.400,00  €           1.750,00  €              1.111,50 

aankleding/bewegwijzering  €                200,00  €              100,00  €                   96,52 

ontwerp/druk/verspr.  afches/ fyers  €             1.000,00  €              350,00  €                 145,41 

ontwerp/druk/verspr.  Programma  €                200,00  €              450,00  €                 229,89 

website/multmedia  €                500,00  €                   39,31 

advertentes  €                500,00  €              250,00  €                 270,37 

fotografe  pm  €              600,00  €                 330,00 

TOTAAL LASTEN  €           65.800,00  €         41.800,00  €            16.547,97 



BATEN

Publiek  €             9.800,00  €           7.700,00  €              5.396,18 

Recete  €             9.200,00  €           6.200,00 

 €              5.396,18 
Recete try-outs  €                600,00  €              600,00 

Arrangementen  €                          -  €              400,00 

Verkoop programma en merchandise  €                          -  €              500,00 

Private fondsen  €           41.000,00  €         16.750,00  €              9.500,00 

VSBfonds  €           15.000,00  €         12.000,00  €              8.000,00 

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân  €             8.000,00  €           2.000,00 

Stchtng Zabawas  €             4.000,00  €                       - 

Fonds Cultuurpartcipate  €           10.000,00  €                       - 

Broersma Adema  €           1.250,00 

Stchtng Ritske Boelema Gasthuis  €           1.500,00  €              1.500,00 

Diverse kleinere fondsen  €             4.000,00  €                       - 

Publieke fondsen  €           10.000,00  €         15.450,00  €            10.000,00 

Fonds Podiumkunsten  €           10.000,00 

Provincie Fryslân  €         10.000,00  €            10.000,00 

Gemeente Tytsjerksteradiel  €              450,00 

Lân fan Taal  €           5.000,00 

Private middelen  €             5.000,00  €           1.900,00  €                 675,00 

Sponsoring algemeen

 €             5.000,00 

 €                       - 

Advertenteverkoop  €              150,00  €                 150,00 

Donates  €              250,00  €                 525,00 

Sponsoring Staten en Stnzen  €           1.500,00 

TOTAAL BATEN  €        65.800,00  €      41.800,00  €          25.571,18 



Toelichting op de Jaarrekening
Stichting OperY heeft in 2017 het vertrouwen gekregen van veel verschillende fondsen. De 
bijdragen weliswaar lager dan van te voren gehoopt waardoor het project is opgeknipt in 
twee delen. Door de ene helft van de voorstellingen in 2017 te laten plaatsvinden en de 
andere helft in 2018 gunden we onszelf extra tijd om aanvullende fondsen te werven en het 
succes van de voorstellingen af te wachten. Mocht dit tegenvallen dan zouden we geen 
verplichtingen aangegaan zijn die we niet waar konden maken.
Na overleg met de fondsen is dit herziene plan goedgekeurd en op deze manier uitgevoerd.

Dit resulteert in een afwijkende afrekening voor het jaar 2017. Een aantal fondsen heeft al in 
2017 al uitgekeerd terwijl de inspanningsverplichting ook nog betrekking heeft op 2018. Het 
lijkt daardoor alsof er een groot eigen vermogen is opgebouwd. Dit is echter logischerwijs 
niet het geval omdat dit geld gebruikt wordt voor de concerten in 2018.

Een aantal kosten is lager uitgevallen dan begroot een ander deel van de kosten hoger 
omdat het project over twee boekjaren is uitgesmeerd. De kosten die we met creatieve 
oplossingen laag hebben kunnen houden compenseren de kosten die we op andere posten 
moeten maken in 2018.

Van de verwachte recette is al meer dan de helft in 2017 verdiend. Dit is het resultaat van 
het enorme succes van de productie: alle voorstellingen waren uitverkocht.
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