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Bestuursverslag Bovenste Knoopje Open 2020 

 

Transformatie 

 
Het jaar 2020 was zonder twijfel een ongelooflijk uitdagend jaar voor de gehele culturele sector. 

Met de start van de corona pandemie aan het begin van dit jaar, en de maanden lange lockdown 

en onzekerheid moesten velen kunstenaars en gezelschappen op de rem trappen. Voor ons was 

dit nog extra aan de hand door het plotselinge vertrek van Job Kühlkamp uit het gezelschap. 

Gelukkig hebben we zijn vertrek constructief weten vorm te geven en kwam er al snel ruimte 

voor de rest van Bovenste Knoopje Open om te hergroeperen en onszelf te herontdekken. Gek 

genoeg kwam het ‘'niet mogen optreden'' dus ietwat goed uit voor ons gezelschap, omdat we 

volledig te tijd kregen om deze transformatie te doorgaan, zonder dat de buitenwereld zich 

afvroeg waarom wij toch zo ‘'stil'' waren. 

 

In 2020 hebben we nog een aantal keer de voorstelling Tijd Zat gespeeld. Onze eerste 

jeugdvoorstelling getiteld De Kleine Prins ging in première bij Zwolse theaters. We begonnen 

tevens aan onze eerste podcastreeks getiteld Liftmuziek. Dat deden we onder de vleugels van 

de Werkplaats van Zwolse theaters, maar tegelijkertijd hieven we in overleg ons artist in 

residence-schap in Odeon op. Later in het jaar vestigde we ons bij gezelschap de Jonge Honden 

in het perrontheater te Zwolle. Er werd veel nieuwe muziek gemaakt en een aantal keer 

opgetreden met de band. Einde van het jaar begonnen we aan het schrijven van een subsidie 

aanvraag voor een nieuwe kleinkunstvoorstelling welke als tweeluik met de 

podcastreeks zal gaan fungeren in het jaar 2021. 
 

 



De activiteiten 
 

De Kleine prins 

 
 

Het project De Kleine Prins van Theatergezelschap Bovenste Knoopje Open startte met de 

repetities in november 2019 en is afgerond door het einde van de eerste tour eind december 

2021. Het project verliep grotendeels volgens plan. Het gezelschap en de makers zijn er goed 

in geslaagd een eigenzinnige en muzikale bewerking te maken van het tijdloze verhaal De 

Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Het repetitieproces ging niet zonder enige 

zoektocht naar de juiste manier van werken. De repetitieperiode begon met Job Kühlkamp en 

Sjoerd van Capelleveen als acteurs onder leiding van regisseur Henk de Reus. Op aanraden van 

Henk de Reus was ook de samenwerking met Louise Caspers geïnitieerd. De Reus en Caspers 

werken al jaren samen. Dit voelde als een logische stap voor een eerste grotere productie van 

Bovenste Knoopje Open. 

 

Echter kwamen de makers Kühlkamp en van Capelleveen er in de tweede week van het 

maakproces achter dat de samenwerking met de Reus en Caspers beëindigd moest worden ten 

behoeve van het uiteindelijke eindproduct. Voor de beëindiging van de samenwerking waren 

meerdere redenen. 

 

De voornaamste reden was dat het doel van het project was een eigenzinnige en muzikale 

bewerking te maken van De Kleine Prins. De voorstelling zou een jeugdtheatervoorstelling 

worden die tot stand zou komen vanuit de al bestaande theatrale handtekening van Bovenste 

Knoopje Open. Die handtekening bestaat uit een muzikale vertelling in woord en klank. Een 

cabaretvoorstelling voor kinderen. Dit doel kon niet bereikt worden wanneer er een regisseur 

betrokken zou zijn bij het project. De Reus zou, logischerwijs, zijn handtekening achterlaten in 

de voorstelling. Dit strookte niet met de doelstellingen van het project. Bij een regie is de 

artistieke handtekening van de regisseur namelijk terug te zien in de productie. Bij een eindregie 

wordt de artistieke handtekening van de mákers gewaarborgd in het artistieke proces, en wordt 

er ‘'slechts'' door een buitenstaander kritisch gekeken naar wat er nog te verbeteren valt aan 

het artistieke eindproduct. De tweede vorm, die van een eindregie, paste dus beter bij de 

doelstellingen van dit project. Dit was een belangrijk inzicht en leermoment voor het 

gezelschap. In de toekomst zullen we dan ook niet snel meer, in die zin, met een regisseur 

werken. Immers bestaat de artistieke kern uit Kühlkamp en van Capelleveen welke beide 

spelers én makers zijn. 

 

Omdat de Reus geen interesse had in het uitvoeren van een eindregie, was de samenwerking 

onder goede, vriendelijke en welwillende omstandigheden beëindigd. Voor Kühlkamp en van 

Capelleveen voelde het sterk om verder te werken onder de voorwaarden waarmee de 

succesvolle voorstelling Tijd Zat tot stand is gekomen. Er werd ontzettend veel materiaal 

gemaakt door Kühlkamp en van Capelleveen zélf en Leander Zimmerman nam de eindregie 

voor zijn rekening. Wat het gezelschap betreft een bijzonder goede stap. Het eindproduct zou 

niet zo eigen, speels en muzikaal zijn geworden zonder de keuze voor Leander Zimmerman als 

eindregisseur. Deze beslissing was een lastige maar leerzame beslissing voor het jonge 

gezelschap. Financieel gezien is het het gezelschap gelukt om beide regisseurs en alle 

betrokkenen alsnog conform de begroting te betalen. Het wisselen van de factuur verklaart de 

meerdere facturen onder ‘regie' in de realisatie. 



Los van dit leerzame proces is de realisatie van het project spoedig verlopen. Het doel van het 

project; het maken van een eigenzinnige en muzikale jeugdtheatervoorstelling naar aanleiding 

van het boekje De Kleine Prins, is zeer geslaagd. Dit blijkt o.a. uit de reacties van meerdere 

professionals die de voorstelling hebben gezien. Waaronder Karen White (jeugdprogrammeur) 

en Anna Bouwman (Adjunct-directrice) van Zwolse Theaters en Annemiek Zwieringa (leider 

impresariaat STT- Produkties). Ook is de voorstelling, na de presentatie dag van STT- 

Produkties, 24 keer verkocht (wat gemiddeld aan de hoge kant is voor het impresariaat). En ten 

slotte gaf de belangrijkste doelgroep, de kinderen, ons het volgende schitterende compliment: 

“Hè hè, we worden eindelijk eens serieus genomen!”. 

 

De zakelijke doelen die gesteld waren in het plan zijn ook gerealiseerd. De voorstelling speelt 

meer dan de voorgenomen twintig keer door het land. Daarnaast is het contact met Zwolse 

Theaters en andere fondsen en subsidieverstrekkers prettig, eerlijk en transparant verlopen. 

 

Vernieuwing 

 

Het project heeft bijgedragen aan de vernieuwing van het kunstenaars- en ondernemerschap 

van de makers van Bovenste Knoopje open. Nog niet eerder ontwikkelden de makers een 

voorstelling voor een jonge doelgroep. Naar aanleiding van de première kunnen we stellen dat 

zowel Kühlkamp als van Capelleveen een gehele nieuwe richting in hun makerschap hebben 

ontdekt. Het maken voor jong publiek bracht plezier en kwaliteit. De stijl die Bovenste Knoopje 

Open hanteert in hun voorstellingen voor volwassen blijkt naadloos aan te sluiten bij het maken 

voor kinderen. De voorstelling is hierdoor een familievoorstelling geworden die een breed 

publiek aanspreekt. 

 

Artistiek gezien is er ook sprake van vernieuwing binnen het jeugdtheaterlandschap. Naar ons 

idee zijn er weinig tot geen makers die zich vanuit een muzikale cabaret achtergrond richten op 

het maken van jeugdtheatervoorstellingen. En zeker geen makers die doorgaans cabaret voor 

volwassen publiek maken. De makers hebben deze eigen stijl weten te vertalen naar het jonge 

publiek. Door aards, direct, eerlijk, transparant en alles behalve betuttelend tot de kinderen te 

spreken en zeker niet de liedkunst-stijl, die zo karakteristiek is voor cabaret, te schuwen zorgden 

de makers voor een passende én vernieuwende aansluiting bij het jonge publiek. Om dit punt 

kracht bij te zetten halen we graag het eerder genoemde citaat van ons jonge publiek aan: “Hè 

hè, we worden eindelijk eens serieus genomen.” 

 

Het project heeft ook voor het ondernemerschap van Bovenste Knoopje Open veel vernieuwing 

gebracht. Het aanboren van een nieuwe doelgroep verbreedt het netwerk van het gezelschap. 

Hierin is de samenwerking met Annemiek Zwieringa van STT-produkties te Utrecht ook een 

nieuw inspirerende samenwerking die tot stand is gekomen vanwege dit project. De jaarlijkse 

omzet van het gezelschap is vergroot door het ruime aantal speelbeurten van de Kleine Prins. 

Dit geeft het gezelschap als onderneming meer financiële ruimte om andere werkzaamheden te 

verrichten. 

 

De stad Zwolle 

 

Het project De Kleine Prins heeft de plek van gezelschap Bovenste Knoopje Open verstevigt 

binnen het Zwolse culturele klimaat. Het gezelschap voelt zich dieper geworteld in de Zwolse 

grond. De relatie met Zwolse Theaters is door middel van dit traject verstevigd. Door te 

repeteren op de zolder van Zwolse Theaters waren de makers kind aan huis in het theater. Al 

deze verstevigingen in de geografische relaties van het gezelschap zorgen ervoor dat het 



gezelschap zich echt Zwols is gaan voelen. Dit komt ten goede aan de stad Zwolle. Bovenste 

Knoopje Open heeft een maatschappelijk betrokken inborst die door deze geografische 

ontwikkelingen alleen maar steviger is geworden. Het gezelschap is er zeker van dat zij zich 

willen verbinden en inzetten aan en voor de stad Zwolle. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Concreet gebeurde dit al in de try-out fase van de voorstelling. Voor een gereduceerd tarief 

speelde het gezelschap de voorstelling op de Wilhelmina school in Assendorp en het Speciaal 

onderwijs de Twijn. Dit was een win-win situatie. De scholen kregen voor gereduceerd tarief 

twee frisse en bevlogen makers in huis die een prachtige voorstelling kwamen spelen en het 

gezelschap kreeg de mogelijkheid om de voorstelling uit te proberen. De première van de 

voorstelling vond plaats in de Hemminkzaal van Zwolse Theaters. En op de speellijst van de 

voorstelling is vaker Zwolle en de provincie Overijssel terug te vinden. 

 

Verbeterpunten 

 

Bij een volgende voorstelling mag het gezelschap meer vertrouwen op hun eigen kunnen. Er 

hoeven geen externe makers/regisseurs ingevlogen te worden als er een eigenzinnige 

voorstelling gemaakt gaat worden. Te werken met een eindregisseur werkt het beste voor de 

makers van Bovenste Knoopje Open. Een ander verbeterpunt is het verdelen van de werkdruk. 

Dit blijft voor hen een heikel punt. Er is veel ambitie en soms maar weinig tijd. De energie en 

tijd die dit project de makers kostte stond niet goed in relatie tot al hun andere werkzaamheden. 

 

We kijken terug op een fantastisch project met leerzame momenten en een eindproduct waar 

wij als makers tevreden mee zijn en volledig achter kunnen staan. 



Podcastreeks – Klimaatetudes (werktitel) 

Exploratiefase 

 

In deze proeftuin van Werkplaats Zwolse theaters maakt Bovenste Knoopje Open een 

podcastreeks. De reeks zal bestaan uit 10 afleveringen waarvan elk een portret is van een 

ontmoeting/gesprek welke Sjoerd van Capelleveen (artistiek leider) heeft met iemand die hem 

inspireert. De uitdaging voor elke aflevering is om, samen met de band van Bovenste Knoopje 

Open, een lied te schrijven als ode aan deze ontmoeting (het gesprek is dus telkens het 

bronmateriaal van dit lied). 

 

Gesprekspartners: 

1. Paul Verhaeghe (psycholoog, schrijver van o.a. het boek Houd afstand, raak me aan) 

2. Hans Sibbel (cabaretier, n.a.v. zijn voorstelling De bovengrens) 

3. Jan Terlouw (schrijver) 

4. Roanne van Voorst (antropoloog, schrijfster van o.a. het boek Ooit aten we dieren) 

5. Dirk de Wachter (psycholoog, schrijver van o.a. het boek De kunst van het ongelukkig zijn) 

6. Jens van Tricht (feminist, schrijver van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen) 

7. Osilah (werkzaam voor Vluchtelingenwerk binnen het project Bekend maakt bemind) 

8. Michiel Bijmans (acteur, docent en theatermaker) 

9. Peter van Capelleveen (vader van Sjoerd van Capelleveen) 

10. Groep 6 van Jenapleinschool Zwolle 

 

Bovenste Knoopje Open wil met deze podcastreeks een ode geven aan het gesprek. De 

podcastreeks poogt niet waarheden of hét antwoord te vinden, maar wil haar luisteraars de 

waarde van een gesprek voelbaar maken. Dit omdat wij geloven dat de dialoog, van mens tot 

mens, ons tot een mooiere samenleving brengt. De gesprekken zullen voornamelijk gaan over 

onderwerpen die samenhangen met de vraag hoe wij als samenleving omspringen met de 

huidige klimaatcrisis. Vandaar ook de werktitel Klimaat Etudes. Een etude is immers een 

(muzikale) oefening. ‘ 

Een aflevering behelst in elk geval: het gesprek, een vertelling rondom het gesprek (waar 

waren we, wat gebeurde er op de weg ernaar toe, etc.), het maakproces naar het uiteindelijke 

lied (fragmenten van eerste pogingen, etc.) en het lied zelf aan het einde van elke podcast. Elke 

aflevering wordt benaderd als een portret. Een ode aan die ontmoeting. De vormgegeven 

vertelling rondom het gesprek is dus minstens net zo belangrijk als het gesprek zelf. 



Conclusie 

Een spannend en vreemd jaar. En voor ons dus niet alleen door de corona-pandemie, maar ook 

door het vertrek van Job Kühlkamp. We zijn trots en blij door hoe krachtig en vertrouwt we 

tijdens de kritieke punten als gezelschap met elkaar zijn omgesprongen. Hoe we op 

professionele wijze hebben gehandeld en ervoor hebben zorg gedragen dat wij onze taken als 

stichting zo goed mogelijk konden waarborgen en uitvoeren. 

 

We zijn een interessante transformatie doorgegaan, welke in eerste instantie zwaar aanvoelde 

maar al snel bleek te zorgen voor heel veel moois en nieuws. Er is vruchtbare grond. We 

voorzien komend jaar meer te investeren in onze muziek en engagement. Een beweging die ons 

allen veel energie geeft. 

 

Ook ons publiek en onze partners hebben ons verre van in de steek gelaten. Ook zonder Job 

Kïhlkamp blijkt de behoefte aan onze voorstellingen en muziek onveranderd groot. 
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Balans 
(na resultaatsbestemming) 

 

  
ref. 

  
31-12-2019 

  
31-12-2020 

ACTIVA 
Banksaldo 

   
4.456 

  
7.798 

Debiteuren   4.631  1.452 

Totaal ACTIVA     9.086      9.250   

 
PASSIVA 

     

Eigen vermogen   8.086  8.041 

Crediteuren   2.375  1.922 

BTW   -1.374  -712 

Totaal PASSIVA     9.086      9.250   
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Staat van baten en lasten      

 ref.  2019  2020 

BATEN 

Tijd Zat 

     
7.767 

Hotel de Botel     1.064 

Bandoptreden     3.712 

De Kleine Prins     3.850 

Merchandise     546 

Podcast     6.000 

Niet gecatagoriseerd   17.116  3.650 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling   17.116  26.589 

 
LASTEN 

Tijd Zat 

   

 
124 

  

 
203 

Hotel de Botel 

Bandoptreden 

De Kleine Prins 

   

 
4.865 

  

 
5.036 

Merchandise   171  340 

Podcast     1.162 

Bedrijfskosten 
  

6.583 
 

16.508 

Overige kosten 
    

1.179 

Inkopen publiciteit   2.139  1.997 

Administratiekosten 
  

87 
 

178 

Bankkosten   40  111 

Som van de lasten   14.008  26.714 

 
Saldo voor financiële baten en lasten 

   
- 

  
- 

Saldo financiële baten en lasten 
  

3.108 
 

-125 

Saldo van baten en lasten   3.108  -125 

Bestemming saldo van baten en lasten 

toe-/afname algemene reserves 

   

3.108 

  

-125 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten 

worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een 

bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode 

toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. 

 
Baten 

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. 

 
Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Toelichting op de Balans 

Banksaldo 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

 
Toelichting op de staat van baten en lasten 

De baten komen voort uit de verschillende projecten die zijn uitgevoerd: 

 
Tijd Zat 

Tijd Zat is een cabaretvoorstelling die wij maakten in het nieuwe makers traject van de provincie 

Overijssel. De voorstelling werd dit jaar met z’n tweeën gespeeld in theaters door heel het land. 

 
Hotel Debotèl 

Hotel Debotèl is een muziektheatervoorstelling n.a.v. ons gelijknamige album. De voorstelling werd dit 

jaar met de gehele band (z’n vijven) gespeeld in theaters en op festivals. 

 
Bandoptreden 

In wisselende formaties speelden we dit jaar bandoptredens in huiskamers, festivals en op poppodia. 

 
De Kleine Prins 

De Kleine Prins is een eenmalig project waarin wij van het gelijknamige boek een 

jeugdtheatervoorstelling maakten en speelden. De voorstellingen werd dit jaar met z’n tweeën 

gespeeld op scholen en in theaters door heel het land. 

 
Merchandise 

Met onze band hebben we reeds 2 albums gemaakt, welke wij online en na optredens aan publiek 

verkopen. 

 
Podcast 

Dit jaar startten we een project onder vleugels van de Werkplaats van Zwolse theaters tot het maken 

van een podcastreeks met zes afleveringen. In het laatste half jaar van 2020 begon de exploratiefase en 

werden interviews afgelegd. De maakfase start in 2021. 
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Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op: 15-02-2021 

 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 
Ondertekening 

Ondertekening van bestuursleden: 

 
Marieke van Merriënboer (voorzitter) Datum 

 

  
 

 
Michiel Hermanus Bijmans (secretaris) Datum 

 

  
 
 

Sam Boek (penningmeester) Datum 
 

28 februari 2022 


