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1. INHOUDELIJK VERSLAG 
 
1.1. Algemeen  
De stichting is gestart in 2010. Het doel van de stichting is: 

- het voorbereiden, realiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen 
- het in opdracht maken van theatervoorstellingen  
- het geven van lezingen en het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten 
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
1.2. Samenstelling bestuur en dagelijkse leiding 
Het bestuur is gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld:  
  
Naam: Functie:  
Ernst Braches Voorzitter  
Gillis Biesheuvel Secretaris  
Denise Harleman Penningmeester  
 
De dagelijkse leiding is gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: 

- Artistieke leiding werd het hele jaar gevoerd door Anna Schoen en Lotte Dunselman 
- Zakelijk leiding werd tot 1 september gevoerd door Esther Dikkers en vanaf 1 oktober 

door Corien van der Poll  
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1.3. ACTIVITEITENVERSLAG 
 
1.3.1. Inleiding 

‘ tgECHO is schrijnend eerlijk, punkpoëtisch, ontwapenend en ontregelend theater.’  
Frank Noorland, programmeur Bellevue Theater  

 
Toneelgroep ECHO is in 2004 opgericht door Lotte Dunselman en Anna Schoen. Samen 
vormen zij de artistieke leiding en vaste spelersgroep van het gezelschap. Sinds 2013 
opereert toneelgroep ECHO zelfstandig, onafhankelijk van impresariaat of productiehuis. 
Inmiddels zijn zij niet meer weg te denken uit het Nederlandse theaterveld. Zo bevestigt ook 
Vincent Kouters in de Volkskrant. Hij typeerde ECHO als ‘de groep die de afgelopen tien jaar 
het Nederlandse theaterlandschap verrijkte met hun fysieke speelstijl’. 
Toneelgroep ECHO maakt experimenteel, vervreemdend en absurdistisch theater. Ze 
bewegen zich tussen verschillende disciplines in: het werk is een kruising van beeldend- en 
bewegingstheater, performance en nieuw Nederlands teksttheater. 
 
In alle voorstellingen van ECHO staat de modderige zoektocht van de mens centraal. Hoe 
doe je dat nou eigenlijk: leven? En hoe geef je dat leven zin? Onze voorstellingen zijn 
humoristisch en vervreemdend. Ze laten toeschouwers ervaren wat de consequenties zijn 
van de schijnbaar maakbare wereld en tonen de pogingen van de mens om daarin te 
overleven. Het maatschappelijke systeem dat onder de loep genomen wordt, wordt 
uitvergroot, tot de uiterste consequentie doorgevoerd en daarmee manifest gemaakt. 
Daarbij ligt de nadruk niet op het cognitief begrijpen van het verhaal en de tekst, maar in het 
ondergedompeld worden in de thematiek die ECHO onder de loep neemt.  
 
Tevens is er de noodzaak tot experiment. Op de vloer wordt een thema onderzocht en fysiek 
gemaakt, waarbij er nooit voor een veilige keuze gegaan wordt. Er wordt gezocht voorbij 
smaak, redelijkheid en logica, zonder uit het oog te verliezen dat de uiteindelijke voorstelling 
niet alleen voor de doorgewinterde ECHO-kijker herkenbaar en aantrekkelijk moet zijn.  
 
Het jaar 2018 staat in het teken van de voorstelling de Moraalridder. 
Daarnaast is ECHO te zien geweest op een aantal festivals, zoals FestiValderAa, met de 
voorstelling Hotel Informatie  en Hoogte 80 met de kindervoorstelling Vieze Vrouwtjes.  
Vieze vrouwtjes is gemaakt in coproductie met Het Houten Huis. Voor toneelgroep ECHO 
een uitgelezen kans om te onderzoeken of de thematieken van ECHO ook tot hun recht 
kunnen komen in kindertheater.  
 
 
1.3.2 Organisatie 
Toneelgroep ECHO heeft in 2018 verder gebouwd aan een solide organisatie. We streven 
ernaar om met de medewerkers een relatie voor een langere periode aan te gaan om 
continuïteit te waarborgen. Deze vaste kern wordt bij het maken van de voorstellingen 
uitgebreid tot een volwaardige theaterorganisatie. 
De vaste kern van medewerkers bestond in 2018 uit:  
Lotte Dunselman en Anna Schoen als de artistieke leiding en vaste spelers van ECHO.  
Esther Dikkers (tot september 2018) en Corien van der Poll (vanaf oktober) als zakelijk leider 
Alinde Hoeksma tekent voor de dramaturgie en helpt om plannen uit te denken.  
Merel Burghouwt tekende voor de PR en marketing.  
Behalve Anna Schoen zijn allen als ZZP-er aan toneelgroep ECHO verbonden. 
ECHO hanteert de CAO theater voor inschaling acteurs en medewerkers en de gebruikt de 
richtlijnen van LIRA fonds voor de auteursvergoedingen. 
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Naast deze vaste kern werkte toneelgroep ECHO in 2018 met de volgende mensen samen: 
Ko van den Bosch (regisseur en coschrijver De Moraalridder) 
Jessica Helbach (kostuumontwerp) 
Casper van Doleweerd (technicus) 
Miek Uittenhout (fotograaf publiciteitsbeeld) 
Tommy Ventevogel (schrijver) 
Lieveke op ten Berg (grafisch ontwerper flyers/posters) 
Elien van der Hoek (regisseur Vieze Vrouwtjes) 
Clare Dowling (productieleider) 
Roy Vermeer (productiemedewerker Vieze Vrouwtjes) 
Gerrit Schilp (technicus Vieze Vrouwtjes) 
Céline Buren (dramaturgie conceptfase Moraalridder) 
 
 
1.3.3 Hotel Informatie - FestiValderAa 
 

 
publiciteitsbeeld: Miek Uittenhout 
 
Juli 2018 speelde de voorstelling HOTEL INFORMATIE op FestiValderAa in Drenthe. 
FestiValderAa is een driedaags kunstfestival dat plaatsvindt in Schipborg. Het festival 
profileert zich binnen en buiten Drenthe als een toegankelijk driedaags festival midden in de 
Drentse natuur, waar gedreven podiumkunstenaars hun werk kunnen tonen in een unieke 
context aan een brede doelgroep. FestiValderAa wil authentieke kunst tonen die gemaakt is 
met hart en ziel. Puurheid past naadloos in het natuurlijke decor van het festival.  
Schipborg bevindt zich aan de oostelijke rand van het stroomdallandschap van de Drentsche 
Aa. Ten zuiden ligt de Kymmelsberg, een heuvel van stuifzand. Deze unieke omgeving, die 
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veel natuurliefhebbers aantrekt, vormt het decor van het festival.  
 
Toneelgroep ECHO speelde de voorstelling Hotel Informatie 3x op het festival. 
Zaterdagmiddag 7 juli betrof dat een besloten voorstelling, die opgekocht was door de 
Rabobank. Daarnaast speelden zij vrijdagavond en zaterdagavond de voorstelling voor een 
divers publiek. 
Toneelgroep ECHO paste met hun experimentele voorstelling goed bij de doelstelling van 
het festival.  
 
Credits: 
Concept: tgECHO en Roeland Hofman 
Tekst: Erik Bindervoet 
Regie: Roeland Hofman 
Spel: Lotte Dunselman, Ellen Goemans, Joep Hendrikx, Ella Kamerbeek en Anna Schoen 
Concept vormgeving: Sascha van Riel en Suze May Sho 
Decorontwerp: Sascha van Riel 
Kostuums: Jessica Helbach en Rosell Heijmen  
Decorbouw: Bram van Leeuwenstein 
Lichtontwerp:Stijn van Bruggen 
Techniek: Casper van Doleweerd 
Dramaturgie: Alinde Hoeksma 
 
 
1.3.4 Vieze Vrouwtjes - coproductie Het Houten Huis 
 

 
foto: Elien van den Hoek 
 
Inhoudelijke terugblik 
Vieze Vrouwtjes is gemaakt in het kader van de regeling talentontwikkeling voor 
professionals van de provincie Gelderland. 
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Vieze Vrouwtjes was een onderzoek rondom de vraag “kunnen we de kernvraag die aan 
iedere voorstelling van toneelgroep ECHO ten grondslag ligt, 'Hoe doe je dat eigenlijk, 
leven?' ook gebruiken als basis voor een voorstelling voor kinderen?” 
Het onderzoek werd begeleid door Elien van der Hoek (artistiek leider Het Houten Huis) 
Voor Echo is het, mede door haar bijdrage een heel waardevol onderzoek geweest.  
Elien durft extreem in beelden te denken. Met ECHO werken we ook altijd beeldend, maar 
hebben we de tekst als kapstok. Nu werkten we zónder een vaste tekst vanuit een vraag en 
2 personages. De personages waren  de 2 vieze vrouwtjes die van leefregels geen kaas 
hebben gegeten, maar ervan overtuigd zijn dat precies weten hoe het hoort.  
Al snel werd duidelijk dat het prima mogelijk was de thematiek van toneelgroep ECHO te 
vertalen naar een kindervoorstelling. En dat het vooral zaak was om níet “kinderachtig” te 
gaan denken, maar echt te maken en te spelen zoals we dat altijd doen.  
De fantasie van kinderen is onmetelijk groot en de grens tussen fantasie en werkelijkheid 
diffuus. Bij de volwassen voorstelling van ECHO wordt deze grens wel vaak overschreden, 
maar zaak is in het geval van een kindervoorstelling, om die grens wel op te zoeken, maar 
hem niet over te gaan. Bij kinderen is er eigenlijk geen terugweg. .  
Tijdens onze eerste try-out in Groningen bleken we eigenlijk nog veel te braaf te zijn en kon 
de voorstelling duidelijk nog een tandje grilliger en spannender. Tijdens de voorstellingen die 
we op Hoogte80 speelden is dat gelukt. Uiteindelijk heeft het er wel in geresulteerd dat de 
leeftijdsgrens van 4+ aangehouden zou moeten worden voor deze voorstelling. (Hoger dan 
we in eerste instantie van plan waren) De voorstelling bleek voor volwassenen ook heel 
vermakelijk.  
Het werken vanuit personages vonden we heel spannend, maar vooral heel inspirerend. 
Spannend omdat het kader zo wijd is, letterlijk álles is mogelijk. Inspirerend om diezelfde 
reden. De bruikbare scenes lagen vaak in een onverwachte hoek voor het oprapen. Deze 
ervaring, die nu een wetenschap is geworden, heeft ons als spelers verrijkt. Het heeft ons 
schaamtelozer gemaakt in het repetitieproces. 
Ook was het een oefening in kernachtig denken en verbeelden. Natuurlijk hoef je voor 
kinderen geen simpele kost te maken, maar in het korte repetitieproces was het zaak snel tot 
de kern te komen.  
 
Recensie 
POEP, PIS, PINDAKAAS! De ideale ingrediënten voor een super leuke kindervoorstelling.  
De voorstelling gaat over twee ‘nette’ vrouwtjes die op een vuilnisbelt wonen en doen dingen 
waarvan ze denken dat het netjes is en waarvan het zo hoort, maar is dat eigenlijk wel zo? 
Stiekem vragen ze dat zichzelf ook wel af… 
Je ziet nogal aparte, maar zeker grappige, dingen zoals dat ze uit een vuilnisbelt klimmen, 
dat ze ‘poep’ maken en eten én ze doen kleine kinderen na tegenover kleine kinderen.  
De voorstelling is gericht op jonge kinderen (kinderen vanaf 4+) . De kinderen doen ook leuk 
mee, ze reageren grappig en leuk op de voorstelling. Super leuk om te zien! 
Het is zeker een aanrader om samen met uw kinderen de voorstelling te bekijken. 
-Joia Gaspersz (KBL 3 student, 15 jr.) 
 
Reacties 
“Ik vond het heel grappig en ook heel vies, vooral toen ze poep gingen maken, béééé” 
Madelief (5 jaar) 
 
“Ze denken dat ze netjes zijn, maar ze zijn zooo vies. Die vrouwtjes begrijpen er echt 
helemaal niets van.” (Max 5 jaar) 
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foto: Robert Koekkoek 
 
 
1.3.5 De Moraalridder 
 
 

 
publiciteitsbeeld: Miek Uittenhout 
 
credits 
Concept: toneelgroep ECHO 
Tekst: Tommy Ventevogel en Ko van den Bosch 
Regie: Ko van den Bosch 
Spel: Lotte Dunselman en Anna Schoen 
Kostuums: Jessica Helbach 
Lichtontwerp en techniek: Casper van Doleweerd 
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De Moraalridder was misschien wel het meest roerige en mede daardoor lastige proces ooit 
van ECHO. Maar gek genoeg, of misschien juist daardoor, kwam er een juweel van een 
voorstelling uit. Een voorstelling waar we trots op zijn, die ons dierbaar is. De Moraalridder 
werd door pers en publiek goed ontvangen.  
 
‘De Moraalridder ontpopt zich van theater over tgECHO, tot theater over theater en 
uiteindelijk over ons, het publiek.’ -Theaterkrant 
  
Concept 
Het idee voor De Moraalridder bestond al heel lang, het ontstond tijdens het spelen van onze 
voorstelling Stel je bent een koe (2014). Deze voorstelling ging over de bioindustrie en werd 
door sommigen als een pamflet gezien. Dat bleek een negatief iets en dat intrigeerde ons. 
Volgens een deel van ons publiek hadden wij de moraal te veel gepredikt. Hadden we dat 
anders moeten doen? Hoe dan? Waarom is het vervelend als een moraal verkondigd wordt? 
En hoe kan je die verkondigen zonder irritant te zijn? Kan dat überhaupt? Moet je dat willen? 
 
Voorbereiding  
Met deze vragen (en nog veel meer) gingen we al in 2017 de conceptontwikkelingsfase in. 
Het werd de meest moeilijke conceptfase ooit.  
Eén van de redenen was dat we wilden dat de voorstelling zou gaan over hoe de 
moraalridder te werk gaat en niet over de inhoud  die hij verkondigt. We hebben vele vormen 
verzonnen om tot de ultieme te komen. Uiteindelijk hebben we besloten dat we naast de 
Moraalridder ook de Gezel op het toneel zouden zetten, voor de menselijke interactie. Deze 
kon hem steunen, bekritiseren, afvallen en hem opvangen als het niet meer ging. En dan zou 
er nog een regisseur zijn die de twee live zou corrigeren en regisseren, hij/ zij zou nauw 
samenwerken met het publiek. Samen met hen zorg dragen voor genoeg gezelligheid en 
vermaak. Met dit alles zou de focus van de voorstelling komen te liggen op hoe  de 
moraalridder verkondigt en niet wat.  
 
Karlijn Kistemaker zou de voorstelling gaan regisseren. Zij is ook actrice/performer dus kon 
zij de rol van live regisseur op zich nemen. Bovendien is ze verschrikkelijk komisch wat ons 
voor deze voorstelling essentieel leek. Helaas moest zij om privéredenen afzeggen, dit 
gebeurde een half jaar voor de start van de repetities.  
Daarna kwamen de tegenvallende subsidies, een aantal fondsen besloten niet te honoreren. 
Het was een soort sneeuwbaleffect. Het project kwam op losse schroeven te staan.  
We hebben er na lang beraad voor gekozen om het wél door te laten gaan, onze artistieke 
noodzaak voor deze voorstelling was te groot. Daarnaast wilden we ook continuïteit bij 
publiek en theater leveren, een jaar er tussenuit leek ons catastrofaal.  
  
Nieuwe fondsen werden aangevraagd. We moesten een aantal posten uit de begroting halen 
(zoals de decorontwerper en de rol van de live-regisseur). En we moesten op zoek naar een 
nieuwe regisseur.  
Toen kwam het geluk om de hoek kijken want de gevierde en briljante Ko van den Bosch 
(met wie we al heel lang wilden samenwerken) bleek beschikbaar en had er zin in. Hij is 
bovendien net als Kistemaker een ware alleskunner. Ko heeft ervaring met acteren, 
regisseren, schrijven, vormgeving en lichtontwerpen.  
 
Het schrijfproces 
Door alle vertraging kon Tommy Ventevogel pas in de zomer (3 maanden voor aanvang 
repetities) gaan beginnen met schrijven. Dit bracht hem in een lastige positie. Hij had de 
voorstelling lang voor zich gezien met 3 acteurs (de Moraalridder, Gezel en de live- 
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Regisseur) maar dat werden nu 2 rollen. De Gezel zou nu ook de functie van de regisseur 
krijgen, ze kwam dus meer aan de kant van het publiek te staan.  
De insteek, dat de voorstelling niet ging over wat er verkondigd werd maar hoe, bleef lastig. 
Want wat is de ridder zonder haar moraal? Wat ze verkondigt maakt haar ook tot wie ze is. 
En dus ging Tommy toch op zoek naar inhoud. Zo breed mogelijk was de opdracht. Maar 
daarmee hebben wij hem achteraf gezien zonder kompas en cross-country het bos in 
gestuurd. En hij is er helaas verdwaald. De versies die hij opstuurde werden steeds 
theoretischer en steeds minder naar onze smaak. Toen uiteindelijk het repetitieproces begon 
lag er nog steeds niet iets waar we écht tevreden mee waren. 
 
Ook Ko bleek niet overweg te kunnen met de tekst die er lag. 
De eerste week van de repetitieperiode hebben we er voor uitgetrokken om te proberen in 
nauw overleg met Tommy het script meer naar onze smaak te krijgen. Minder theorie, meer 
theater, minder monoloog, meer dialoog.  
We kwamen er helaas niet uit. Toen zijn we eerst zelf mee gaan schrijven en vervolgens 
heeft Ko de scènes die we nog misten gemaakt en hier en daar geniale one-liners 
toegevoegd. Tommy gaf hier volledige toestemming voor, Ko werd mede auteur. 
Tot de laatste repetitiedag is Ko aan de tekst blijven schaven.  
 
De voorstelling 
We hebben de voorstelling met een fantastisch team gemaakt. 
Ko boog zich samen met ons over het decor. Door het beperkte budget moesten we in onze 
eigen opslag gaan shoppen, dit leverde een zeer verrassend mooi gerecycled beeld op. Ook 
ons vaste publiek heeft decorstukken en rekwisieten uit eerdere voorstellingen kunnen 
herkennen. 
Jessica Helbach bedacht wederom geweldige kostuums en rekwisieten.  
Onze vaste technicus Casper Doleweerd had aangegeven dat hij zich over het licht wilde 
buigen. Hij heeft er affiniteit mee en wil zich er graag verder in ontwikkelen. In Ko vond hij 
een geweldige coach. En Casper heeft het fantastisch gedaan. 
Alles in dit project moest met weinig uren maar dat maakte ook dat iedereen heel hecht 
samenwerkte en dat de mooiste dingen konden ontstaan. Samen hebben we gebouwd aan 
de De Moraalridder.  
 
Productioneel 
Ook productioneel zijn we erg tevreden over De Moraalridder. De samenwerking met 
Oostpool, waarbij we in hun huis mogen repeteren, monteren, en spelen, verliep naar 
tevredenheid. We waren zoals gezegd met een klein team en met beperkte middelen maar 
iedereen pakte zijn taak uitstekend op. 
Onze inmiddels vaste productionele/technische team met Clare Dowling als productieleider 
en Casper van Dooleweerd als technicus liep gesmeerd. En Casper is niet alleen een goede 
uitvoerder maar ook als visitekaartje naar de theaters laat hij een goed indruk achter. 
 
Publiek 
Leuk om te zien was dat de thematiek van de voorstelling zich goed leende voor 
doelgroepen die niet per se vaste theaterbezoekers zijn. Het uitgangspunt van de 
voorstelling triggerde veel mensen (op wat voor manier dan ook). Daarom was deze 
voorstelling uitermate geschikt voor mensen die zich bezighouden met filosofie, ethiek, 
humanistiek en duurzaamheid. Er zijn deze productie dan ook doelgroepen geworven op 
basis van de thematiek. Zo is de voorstelling bezocht door een veganistisch eetclubje, en 
door een debatvereniging. Doordat er dit jaar iets minder uren waren voor de pr-medewerker, 
en de pr-medewerker om persoonlijke redenen tijdens de tour bijna een maand afwezig is 
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geweest, zijn er minder losse doelgroepen benaderd dan mogelijk was.  
 
Waar we veel positieve effecten van hebben gemerkt, zijn de voorstellingen die werden 
opgenomen in We Are Public. In Amsterdam speelden we bijvoorbeeld twee dagen, en de 
dag die in We Are Public zat, werd bijna twee keer zoveel bezocht (94) als de dag erna (53). 
Ook in Den Haag, waar de kaartverkoop dit jaar moeizaam ging, zaten er met dank aan We 
Are Public uiteindelijk 55 mensen in de zaal. Het publiek van We Are Public is over het 
algemeen nieuwsgierig en bereid zich te laten verrassen. Dit publiek past erg goed bij 
ECHO. Plan is dan ook om komende productie zelf veel actiever in te zetten op het laten 
opnemen van speelbeurten in We Are Public. 
 
'De overdrijving maakt De moraalridder tot een hilarische deconstructie van de strijd tussen 
activistisch en gematigd links, die scherp de zwakke plekken aan beide kanten van de 
discussie aan de orde stelt.' -NRC 
 
(Alle recensies en publieksreacties zie bijlage) 
 
1.3.6 Leesavonden 
In 2018 waren er 4 leesavonden en 1 leesavond on tour (te gast bij Het TransformatieLAB 
van de Plaats) 
De aanwas van schrijvers is de reden dat er niet meer avonden waren. Het is niet mogelijk 
om op vrijwillige basis nog meer tijd te investeren in het werven van schrijvers. 
Dat de avonden low-profile zijn, maakt het voor schrijvers veilig, maar helpt niet mee in de 
mond-tot-mond reclame. Er is nu contact gelegd met HKU-writing for performance en de 
schrijvers-vakschool om deelname vanuit de opleiding meer te stimuleren of een plek te 
geven binnen het lesprogramma. 
We hadden het plan om de avonden openbaar te maken, maar zowel ArtEZ als De Nieuwe 
Oost voelden (nog) geen belang hierin te investeren. We zoeken nog steeds naar een meer 
openbare vorm die wél interessant en vruchtbaar is voor zowel de schrijvers, de 
acteurs/makers als ECHO, als eventuele partners (ArtEZ, Writing for performance, De 
Nieuwe Oost). 
15-01 Esther van der Krol - ‘Vuile was en witte lakens’.  
12-02 Tim Schmidt - ‘No.Text.Body’.  
08-03 Lisanne van Aert - ‘Pussyhofen’.  
02-06 Leesavond te gast bij Het TransformatieLAB van theater De Plaats,  fragment Lisanne 
van Aert - ‘Pussyhofen’.  
19-11 Coen van der Hilst - ‘Womanity’.  
 
1.3.7 Workshop en overige activiteiten 
 

1.3.7.1 workshop ROC RijnIJssel, afdeling theater 
Met 12 eerstejaars werkte Anna een dagdeel aan de hand van scènes uit ‘De  
Moraalridder’ aan verschillende aspecten van spelen, zoals tekstinterpretatie,  
stemgebruik, fysiek spel en het maken van een personage.  
Naar aanleiding van deze workshop is zij door artistiek leider Peter Lohr gevraagd  
vaker les te komen geven.  
Ook is de mogelijkheid besproken om als opleiding meer betrokken te zijn bij ECHO.  
Besloten is openbare repetities te houden voor de studenten en hen uit te nodigen bij  
doorlopen en nagesprekken met hen te hebben. 

 
1.3.7.2. workshop Notre Dame college, Nijmegen, tijdens dramalessen 
Met 30 leerlingen van het Notre Dame college in Nijmegen werkten Lotte en Anna  

11 
 



een ochtend aan scènes uit de Moraalridder. De leerlingen waren zelf al aan de slag  
gegaan met de scènes in de toneelles en de workshop begon dan ook met een  
presentatie van het eindresultaat. Na aanleiding daarvan probeerden wij met hen  
andere invalshoeken uit en daagden hen uit de scene op verschillende manieren te  
spelen. Aan het einde van de les mochten de leerlingen vragen stellen over het vak  
en ons makerschap. 

 
1.3.8 prestaties  
 
 
 
 

Hotel 
Informati
e op 
FestiVald
erAa 

Vieze 
vrouwtjes 

de 
Moraalridd
er 

inleidingen 
bij 
Moraalridd
er 

leesavond
en 

workshops 
en overige 
activiteiten 

Voorstelling
en  
in Arnhem 

0 14 4 1 5 2 

Voorstelling
en  
Nederland 

3 1 18 3  2 

Deelname  
aantal 
kunstvak 
studenten/le
erlingen 

    24 57 

Totaal 
aantal 
voorstellinge
n 

3 15 22 4 5  

Publieksber
eik 

420 372 1050 85 31 57 

 
 
1.3.9 Toelichting nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen  
Op het programma van 2018 stond, zoals beschreven in onze aanvraag voor 2017-2018, de 
Moraalridder als in eigen beheer uitgebrachte voorstelling. De voorstelling is er gekomen 
Zoals in de evaluatie is te lezen hebben we daar een flink aantal hobbel moeten nemen. Het 
heeft ECHO er niet van weerhouden om een mooie voorstelling neer te zetten, die goed 
ontvangen is door pers en publiek. 
Door de voorstelling toch te maken, ondanks de tegenvallende financiering, hebben we ons 
publiek continuïteit kunnen bieden, zijn we zichtbaar gebleven en hebben onze 
naamsbekendheid weer een stukje kunnen vergroten. 
 
De bezoekersaantallen van De Moraalridder zijn  lager dan die van Hotel Informatie vorig 
jaar. Dit betekent helaas dat we de fikse groei die we met Hotel Informatie hadden ingezet 
niet hebben kunnen consolideren. Oorzaak hiervan is vooral het lagere pr-budget. Hoewel er 
niet bezuinigd is in de standaard communicatiemiddelen, hebben we een belangrijk ding niet 
kunnen doen, en dat is het organiseren van contextprogramma’s. Naast de vergroting van de 
voorstellingsbeleving en het aanwakkeren van een gesprek, zijn deze randprogramma’s een 
goede manier voor ECHO om een hele nieuwe publieksgroep aan te spreken: jonge, 
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maatschappijkritische, nieuwsgierige mensen. Hoewel duidelijk te merken was dat ECHO 
vaste fans heeft (en nog steeds nieuwe fans krijgt), zijn we nog steeds hard bezig om nieuwe 
bezoekers aan ons te binden. Dit doen wij  vanuit de inhoud, en de contextprogramma’s 
spelen hierin een belangrijke rol. Het is dan ook zeker de bedoeling deze programma’s 
komend seizoen weer op te pakken. 
 
 
 
Toneelgroep ECHO heeft de rest van het jaar niet stilgezeten.  
Om de binding met de stad en regio te vergroten heeft ECHO een groot aantal extra 
activiteiten ondernomen. Zo is ECHO te zien geweest op de Uitnacht, waar ze bij Theater 
aan de Rijn een lezing heeft gedaan. 
Anna Schoen heeft masterclasses gegeven aan de opleiding muziektheater van ArtEZ. Echo 
gebruikt de bevindingen van deze masterclasses in de ontwikkeling van de nieuwe 
voorstelling in 2019, Club Catharsis. 
En er hebben er een aantal leesavonden plaatsgevonden. 
 
festivals 
Op de diverse festivals in de zomer heeft toneelgroep ECHO haar gezicht laten zien. 
Het spelen op festivals geven ECHO de gelegenheid om extra speelbeurten te genereren en 
om met relatief beperkte middelen zichtbaar te zijn en te blijven.  
 
 
1.3.10 Samenwerkingsverbanden 
Het afgelopen jaar hebben we verder gebouwd aan diverse samenwerkingsverbanden. 
Daarmee hebben we onze plaats in het veld kunnen bestendigen en zijn meer geworteld 
geraakt  in onze vestigingsstad Arnhem. In iedere samenwerking zoeken we naar een 
wederzijdse uitwisseling, waarbij onze artistieke signatuur niet belemmerd wordt.  
 
We organiseren al enige tijd leesavonden in Theater aan de Rijn, waarin 
toneelschoolstudenten van ArtEZ stukken lezen van studerende en net afgestudeerde 
(theater)schrijvers. We betrekken schrijvers van de opleidingen 'Creative writing' (ArtEZ), 
'Writing for performance' (HKU) en 'scenarioschrijven' (Filmacademie HKA). Zo maken wij 
kennis met een nieuwe generatie schrijvers en acteurs uit verschillende hoeken. Bovendien 
laten we hen kennis maken met elkaar en dragen we bij aan hun ontwikkeling.  
Bij ArtEZ geeft Anna Schoen ook masterclasses aan studenten van de opleiding 
Muziektheater.  
 
Het Houten Huis 
Het Houten Huis is het beeldend muziektheatergezelschap van het Noorden. Vanuit 
Groningen maken ze voorstellingen die door het hele land én tot ver over de grens te zien 
zijn. Met humor en poëzie tonen zij de imperfectie van het leven, dat wat van binnen wringt.  
In het Houten Huis vond toneelgroep ECHO een artistieke metgezel. De coproductie heeft 
een prachtige kindervoorstelling opgeleverd, die nog steeds vele mogelijkheden biedt.  
 
Toneelgroep Oostpool 
Een andere belangrijke partner die ons verbindt aan de stad Arnhem, en waar we ons 
artistiek gezien verwant mee voelen, is Toneelgroep Oostpool. Oostpool heeft ons ook dit 
jaar praktische faciliteiten geboden, zoals repetitiestudio, opslagruimte en de theaterzaal 
voor montage en première. Ook werden we meegenomen in hun reguliere marketing.  
 
Rijn IJssel, CI, afdeling theater 

13 
 



In het kader van de Moraalridder heeft Anna Schoen een workshop spel gegeven aan 
studenten van de opleiding theater van ROC Rijn IJssel. 
 
Overige partners 
Echo werkt samen met de opleiding Theatermaker van Huis van Puck. Deelnemers van deze 
opleiding werden meegenomen in het maakproces van de voorstelling en bezochten 
openbare repetities en try-outs. Voor de deelnemers een waardevolle ervaring in hun 
ontwikkeling tot theatermaker.  
Afgelopen jaar is AKPO opgericht. AKPO is een collectief van kleine podiumkunsten 
organisaties uit Arnhem en komt op voor de belangen van deze organisaties uit het 
middensegment. 
Zakelijk leider Corien van der Poll is nauw betrokken bij de oprichting van AKPO en beoogd 
voorzitter van de club. In deze hoedanigheid zit zij ook aan bij de vergaderingen van CNA en 
versterkt daarmee intensief het netwerk van ECHO in de stad.  
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Bijlage 
 
Recensies De Moraalridder 
 
Theaterkrant (keuze van de criticus) 
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Volkskrant (drie sterren) 
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Het Parool 
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NRC (drie sterren) 
 

 
 
 
Publieksreacties Moraalridder (uit de brievenbus) 
 
 “Wat een topvoorstelling! Goed geacteerd. Wat een topmeiden. Topvoorstelling met 
geweldige teksten.” 
Nadenkertje 
 
“Heerlijke humor, prachtig gespeeld. Mooie samenvatting van de huidige tijd. Top!” 
Arjan Kroonen 
 
“Ik denk dat wij de moraal van het verhaal een beetje gemist hebben. Waarschijnlijk ons 
gebrek aan artistieke inzichten. Succes verder.” 
 
“Erg verrassend, grappig en heel goed gespeeld. 
Bovendien nog een gratis drankje ook. ;-) Super! 
PS: #boobarmer4eva” 
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“Wat zijn jullie knetttergek. Heerlijk om te zien. Succes met toneel in de toekomst met vegan 
hapjes!” 
 
“Supergaaf, spannend en scherp 
En leuk” 
 
“Twee personages die onze tweestrijd in ons denken spot on weergeven. Geweldig treffende 
teksten” 
 
“Toppers zijn jullie. Jullie verdienen meer publiek!!!” 
 
“Zeer, zeer goed met een heel herkenbare moraal. ;-) En een lekker biertje. Zeer goed!” 
 
“Vet grappig en zet je echt aan het denken hoor!” 
Karlijn Niesten 
 
“Fantastisch. Heb genoten en prachtig onderwerp de Moraalridder. Dank dus” 
 
“Dit was mijn eerste kennismaking met jullie en wat heb ik genoten. Werkelijk ALLES kwam 
voorbij dat in de Volkskrant van vandaag stond. Een interview dat ook bij dit thema past (met 
Susan Neiman). Ernst en humor, een gouden combinatie. Graag tot ziens” 
Majorie Bloem 
 
“Ik heb genoten van elke minuut. Goed gedaan!” 
T. Sloot 
 
“Wat een coole voorstelling. Onwijs goed gedaan. Wat knallen jullie er heerlijk vol in. Wat 
een lekker spel, heerlijk om naar te kijken. Bizar, gek, goed, mooi. Heb net ook met Ko 
gewerkt, heel kort, maar herken veel. Da’s leuk. 
Hoop dat het heel goed met jullie beiden gaat. Wat fantastisch toch dat jullie zulke gave 
voorstellingen met tgECHO kunnen maken.” 
Rosa  
 
“Erg genoten. Lezing gemist, maar de boodschap is duidelijk overgekomen door jullie spel. 
Herkenbaar en heerlijk gespeeld.” 
Gre en Heleen 
 
“Zeer goed geacteerd! Beide dames zeer goed spel. (ik herhaal mezelf)  
Tekst van Ko -> Herkenbaar, sterk en humoristisch. Ben benieuwd naar jullie volgende 
voorstelling.” 
Maarten Balm 
 
“Hilarisch. En lekker inconsequent” 
Marianne en Paul 
 
“Beste Moraalridder en gezel, 
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Ik wist niet dat u zich zo vaak alleen voelt. Ongelofelijk. Omdat ik u liefheb en dat u mijn 
kompas bent” 
Coen Wermers 
 
reacties na de premiere: 
 
“Anna en Lotte IK HOU VAN JULLIE” 
 
“Jullie zijn gek en fantastisch” 
 
“Ik was helemaal met jullie mee, op een klein dipje in het middenstuk na. Hou de energie vast!” 
 
“Mijn veganisme is flink aangewakkerd.” 
 
“Anna, jij draagt het harnas fantastisch goed. Je bent onze moraalridder <3 xxxxx” 
 
“Lieve meiden, jullie zijn er weer vol ingegaan. Lekker heftig, het was anderhalf uur genieten.” 
 
“Ik vond het vorige stuk beter, maar ik vond het wel heel grappig. De laatste scene had van mij niet 
gehoeven.” 
 
“In het midden werd het een beetje schreeuwerig (vooral Lotte), maar verder sterk gespeeld door 
beiden.” 
 
“Mijn liefste echo’s, ga zo door!” 
 
“Dít is waar het theater voor bedoeld is.” 
 
[een tekening van een varken] 
 
 
Flyer De Moraalridder 
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1. Inleiding

Doel
Stichting tgECHO met kvknummer 50880241 gevestigd te Arnhem heeft tot doel:

Bestuur
Het bestuur van 2018 wordt gevormd door:
Functie 
Voorzitter: Ernst Braches
Secretaris: Gillis Biesheuvel
Penningmeester: Denise Harleman

Resultaat
In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van 9.459€              

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018 13.920€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2018 130.089€          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 79.834€            

209.923€          
223.844€          

Af: Uitgaven 2018 200.464€          
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018 23.380€            

Kengetallen per balansdatum
gewenst 2018 2017

Liquiditeit (vlottende activa tov kortlopende schulden) >1 1,53 1,14
Solvabiliteit (eigen vermogen tov totaal vermogen) 0,10 0,35 0,12
Weerstandsvermogen (eigen vermogen tov omzet) 0,10 0,11 0,05
Eigen Inkomstenquote 38,0% 45,4%

- het voorbereiden, realiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen
- het in opdracht maken en uitvoeren van theatervoorstellingen
- het geven van lezingen en het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve    activiteiten
- het verrichten van alle werkzaamheden die met al het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting tgECHO Jaarrekening 2018 1



2. Balans 2018 2017

ACTIVA

Vlottende activa
Onderhanden werk -€                         2.552€                     
Vorderingen 55.105€                  61.872€                  
Liquide Middelen 12.013€                  47.892€                  

Totaal vlottende activa 67.118€                  112.316€                

TOTAAL ACTIVA 67.118€                  112.316€                

PASSIVA

Eigen vermogen
Reserves 23.380€                  13.920€                  

Totaal eigen vermogen 23.380€                  13.920€                  

Kortlopende Schuld 43.739€                  98.395€                  

TOTAAL PASSIVA 67.118€                  112.316€                
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3. Exploitatierekening 2017

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette 6.188€                    3.504€             
- Uitkoop 31.950€                  17.609€          
- Partage 9.115€                    4.308€             

1 Publieksinkomsten Totaal # 47.252€                  25.422€          

3a. Baten coproducties -€                        24.900€          
3b. Overige Inkomsten 9.004€                    3.212€             

3. Overige Directe Inkomsten 9.004€                    28.112€          

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 56.256€                  53.535€          

5 Indirecte Opbrengsten 3.543€                    3.782€             

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.135€                    1.025€             
6c Bijdragen van private fondsen 13.900€                  67.500€          
6e Overige private bijdragen 5.000€                    -€                 

6 Overige bijdragen uit private middelen 20.035€                  68.525€          

7 Totaal Eigen Inkomsten 79.834€                  125.842€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 42.500€                  42.500€          

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 87.589€                  108.850€        

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 130.089€               151.350€        

14 Totale baten # 209.923€               277.192€        

2018
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3. Exploitatierekening 2017

LASTEN

1 Beheerslasten personeel 12.450€                  22.425€          

2 Beheerslasten materieel 14.410€                  7.535€             

3 Totale beheerslasten 26.860€                  29.960€          

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 37.921€                  69.854€          
Activiteitenlasten personeel uitvoering 72.352€                  97.888€          

4 Activiteitenlasten personeel 110.273€               167.742€        

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 19.133€                  15.214€          
Activiteitenlasten materieel uitvoering 27.220€                  46.796€          
Marketing 6.477€                    17.255€          
Educatieve activiteiten 500€                       -€                 

5 Activiteitenlasten materieel 53.331€                  79.265€          

6 Lasten Coproducties 10.000€                  -€                 

7 Totale activiteitenlasten 173.604€               247.007€        

8 Totale Lasten 200.464€               276.967€        

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 9.459€                    225€                

12 Exploitatieresultaat 9.459€                  225€              

2018
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4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemeen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Onderhandenwerk

Vorderingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640. De jaarrekening is opgesteld in 
euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijs.

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten voor producties die in het volgend jaar worden 
uitgevoerd.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2018 2017

ACTIVA

Vlottende activa

Onderhanden werk
Overlopende kosten van producties en projecten -€                2.552€            

Vorderingen
Debiteuren 476€               17.899€          
Totaal debiteuren 476€               17.899€          

Te ontvangen subsidie ## -€                -€                 
Prins Bernhard Cultuurfonds 0% 2.500€            12.500€          
LIRA fonds 0% 6.400€            -€                 
Fonds21 0% -€                20.000€          
Totaal te ontvangen subsidie 8.900€            32.500€          

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 6.475€            11.472€          
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen 6.475€            11.472€          

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 15.720€          -€                 
Nog te ontvangen bedragen 18.588€          -€                 
Overige vorderingen 4.947€            -€                 
Totaal overige vorderingen 39.254€          -€                 

Totaal Vorderingen 55.105€          61.872€          

Liquide Middelen
Triodos betaalrekening 4.223€            23.101€          
Triodos Spaarrekening 7.791€            24.791€          

Totaal liquide middelen 12.013€          47.892€          
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOTAAL ACTIVA 67.118€        112.316€      
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2018 2017

PASSIVA

Eigen vermogen
Saldo Algemene Reserve per 1 januari 13.920€          13.696€          
Bij: uit resultaatbestemming 9.459€            225€                
Saldo Algemene Reserve per 31 december 23.380€          13.920€          

Totaal eigen vermogen 23.380€          13.920€          

Kortlopende Schuld

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 4.326€            36.267€          
Totaal schulden aan leveranciers 4.326€            36.267€          

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 696€               2.359€            
Pensioenpremies -€                800€                
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen 696€               3.159€            

Overige kortlopende schulden
Te betalen kosten 37.560€          -€                 
Reservering vakantiegeld 714€               629€                
Vooruitontvangen subsidies -€                57.594€          
Overig kortlopende schulden 442€               -€                 
Salaris -€                746€                
Totaal overige kortlopende schulden 38.716€          58.969€          

Totaal kortlopende schulden 43.739€          98.395€          

TOTAAL PASSIVA 67.118€        112.316€      
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6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN 2018 2017

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette 6.188€               3.504€             
Uitkoop 31.950€            17.609€           
Partage 9.115€               4.308€             

1 Publieksinkomsten Totaal 47.252€            25.422€           

3a. Baten coproducties -€                   24.900€           
3b. Overige Inkomsten

Auteursrechten 3.258€               1.544€             
Verkoop bijproducten 1.221€               1.418€             
Educatie 4.375€               -€                 
Overig 150€                  250€                

subtotaal overige inkomsten 9.004€               3.212€             

3. Overige Directe Inkomsten 9.004€               28.112€           

4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 56.256€            53.535€           

5 Indirecte Opbrengsten 3.543€               3.782€             

6a Bijdragen particulieren incl. vrienden 1.135€               1.025€             
6c Bijdragen van private fondsen

Fonds21 -€                   40.000€           
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.500€               12.500€           
BNG Cultuurfonds -€                   15.000€           
LIRA fonds 6.400€               -€                 
Stichting Melanie 5.000€               -€                 

subtotaal 6c bijdragen van private fondsen 13.900€            67.500€           

6e Overige private bijdragen 5.000€               -€                 
6 Overige bijdragen uit private middelen 20.035€            68.525€           

7 Totaal Eigen Inkomsten 79.834€            125.842€        

10 Meerjarige subsidie gemeente 42.500€            42.500€           

12 Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies 57.594€            52.006€           
Incidentele subsidies provincie Gelderland 29.995€            56.844€           
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen 87.589€            108.850€        

13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 130.089€          151.350€        

14 Totale baten 209.923€          277.192€        
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6. Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN 2018 2017

1 Beheerslasten personeel
Zakelijke directie 11.950€            18.000€           
Bureaustaf -€                   3.473€             
Marketing 500€                  -€                 
Overig personeel -€                   885€                
Onkosten personeel -€                   67€                   

Totaal beheerslasten personeel 12.450€            22.425€           

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting 3.207€               2.997€             
Bureaukosten 7.213€               4.125€             
Algemene publiciteit 3.733€               117€                
Overige beheerslasten 258€                  296€                

Totaal beheerslasten materieel 14.410€            7.535€             

3 Totale beheerslasten 26.860€            29.960€           

4 Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke directie 4.141€               -€                 
Artistiek kader 13.550€            49.614€           
Uitvoerend personeel 8.000€               8.851€             
Productie 3.600€               6.000€             
Techniek 5.431€               1.000€             
Publiciteit 2.500€               2.700€             
Artistieke staf 600€                  -€                 
Overig personeel 100€                  1.690€             

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding 37.921€            69.854€           

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Artistieke directie -€                   18.695€           
Artistiek kader 5.325€               8.218€             
Uitvoerend personeel 35.768€            41.730€           
Productie 13.984€            6.700€             
Techniek 12.602€            15.645€           
Publiciteit 3.450€               6.400€             
Educatie 400€                  -€                 
Artistieke staf 222€                  400€                
Vrijwilligers 600€                  100€                

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering 72.352€            97.888€           

Totale activiteitenlasten personeel 110.273€          167.742€        

5 Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereiding

Decors / kostuums / rekwisieten 2.977€               9.020€             
Techniek / electronica / huur apparatuur 1.000€               330€                
Transport / reis / verblijfkosten 5.541€               2.688€             
Huur repetitieruimten -€                   507€                
Overige voorbereidingskosten 9.616€               2.669€             

Totaal voorbereidingskosten 19.133€            15.214€           

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten 477€                  1.832€             
Techniek / electronica / huur apparatuur 1.155€               2.833€             
Transport / reis / verblijfkosten 21.969€            23.990€           
Locatiekosten - huur ruimten 590€                  2.582€             
Immateriële productiekosten 2.856€               1.882€             
Randprogrammering 173€                  1.929€             
Overige uitvoeringskosten -€                   11.748€           

Totaal uitvoeringskosten 27.220€            46.796€           

Stichting tgECHO Jaarrekening 2018 9



Marketing
Publiciteit 5.642€               17.255€           
PR 335€                  -€                 
Overig specifieke publiciteitskosten 500€                  -€                 

Totaal specifieke publiciteit 6.477€               17.255€           

Educatieve activiteiten 500€                  -€                 

Totaal activiteitenlasten materieel 53.331€            79.265€           

6 Lasten Coproducties 10.000€            -€                 

7 Totale activiteitenlasten 173.604€          247.007€        

8 Totale Lasten 200.464€          276.967€        
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