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Inhoudelijk verslag en 
publieksbenadering

Inleiding en samenvatting
De corona-crisis dwong ons het over een heel andere boeg te gooien. Veerkracht was 
nodig en dat hebben we getoond. Het jaar 2020 was voor de kunstensector en alle 
mensen die er in werken een periode van overleven. Tegelijkertijd was het een leer-
zame periode die ons nieuwe ideeën en inzichten heeft gebracht. 

“En toen hebben we het toch gedaan. Als locatiefestival internet omarmd, als 
locatie, als publieke ruimte. We zijn ons daartoe aan het verhouden, op een 
manier die ons ligt.”

~Kees Lesuis, artistiek leider Oerol

Terugkijkend op Het Imaginaire Eiland zijn wij best trots op wat wij in zo korte tijd 
voor elkaar hebben gekregen. Vijf dagen lang hebben wij samen met 90.000 unieke 
bezoekers Het Imaginaire Eiland bewoond. De bezoekers konden hun hele week vol 
plannen met 56 projecten verdeeld over de week. Dagelijks hebben we 17 livestreams 
uitgezonden, variërend van live voorstellingen tot masterclasses en van talkshows tot 
gezamenlijke gesprekken. 22 Video’s, podcasts en projecten waren op ieder moment 
van de dag te bekijken, te beluisteren en te beleven. Een groot deel van het live pro-
gramma was na de première ook op ieder moment terug te zien.

Benjamin Vandewalle - Een dans voor het eiland / Isabelle Renate la Poutré

Deel 1
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Wij hebben als een van de eersten op deze schaal een geheel nieuwe vorm ontwikkeld 
voor een festival dat past in onze huidige maatschappij. Hoewel wij met partners had-
den gesproken over hun ervaringen met online voorstellingen en projecten, was er nog 
maar weinig echte ervaring met evenementen van het formaat zoals Oerol. We hebben 
zelf veel uitgezocht, ons nieuwe vaardigheden eigen gemaakt en zijn het experiment 
aangegaan. Na het festival konden we de kennis die we hebben opgedaan delen met 
vele andere festivals.

Iedere dag van het festival stond in het teken van een ander actueel thema, ingeleid 
met de Ochtendpost. Wij vroegen vijf dichters en denkers vanuit één van de thema’s 
een brief te schrijven met een reflectie op de samenleving anno nu. Op maandag werd 
het spits afgebeten door Rodaan Al Galidi met een gedicht over Toekomstbouwers. Op 
dinsdag nam Babs Gons het woord in het thema Next Nature met een gedicht waarin 
zij vanuit de klimaatcrisis en de Black Lives Matter beweging schreef over niet kunnen 
ademen. Nynke Laverman schreef voor de woensdag een lied gericht aan de genera-
ties na ons onder het thema Blikverruimers. Stine Jensen schreef een brief waarin zij 
de gedeelde ervaring uitploos onder het onderwerp No man is an Island. De week werd 
afgesloten door Emma Lesuis met een analyse over de Kracht van Kunst.

Onze bezoekers kregen een complete festivalervaring vanuit huis, inclusief recepten 
van onze vaste cateraars om je te wanen op een van de festivalterreinen. Bezoekers 
konden een box met eten van het eiland, onder de naam Smaak van het Eiland bestel-
len via onze website, waarop deze duurzaam bij hen thuis werd bezorgd. Heel veel 
bezoekers hebben de reis naar Het Imaginaire Eiland ondernomen. Niet alleen via onze 
eigen kanalen, met 90.000 bezoekers (waarvan 50.000 nieuwe bezoekers) op de web-
site, 10.000 weergaven per dag op ons YouTube kanaal met in totaal 220.000 uur aan 
vertoningen, 8.000 afgespeelde podcasts in onze SoundCloud omgeving en met De 
Ochtendpost die dagelijks bij ruim 40.000 personen in de digitale brievenbus viel. 
Maar ook in de reguliere media, met Opium op Oerol van AVRO/TROS dat dagelijks 
gemiddeld door 250.000 mensen werd bekeken en Langs de Lijn van NPO Radio 1 met 
100.000 tot 150.000 luisteraars per dag.

Als organisatie konden we stappen zetten in de overkoepelende ontwikkelingen binnen 
Oerol. Zo hebben we de aanzet gemaakt voor een geheel nieuw programma onderdeel 
waar alles draait om voedsel. Ook hebben we een andere vorm van programmeren 
ontwikkeld waarbinnen we beter kunnen inspelen op de actualiteit. Hierdoor kon bij-
voorbeeld Black Lives Matter een belangrijk onderwerp worden in de gehele lijn van 
onze programmering.

Ook in de toekomst denken we via de digitale snelweg een breder publiek aan ons te 
kunnen binden dan alleen het publiek dat naar het eiland komt. Maar ook in de toe-
gankelijkheid voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden hebben we grote 
stappen gezet. Door het digitale medium werd de weg geopend voor audiodescripties 
en ondertiteling van video’s en hebben we samengewerkt met een tolk gebarentaal, 
die aanwezig was op het eiland om de live programmering te tolken. Hierbij hebben 
we de kunst van het gebarentolken op een krachtige manier kunnen implementeren.

Jelte Keur

https://www.oerol.nl/nl/nieuws/staat-van-de-dag-maandag-15-juni-2020
https://www.oerol.nl/nl/nieuws/staat-van-de-dag-dinsdag-16-juni-2020
https://www.oerol.nl/nl/nieuws/staat-van-de-dag-woensdag-17-juni-2020
https://www.oerol.nl/nl/nieuws/staat-van-de-dag-donderdag-18-juni-2020
https://www.oerol.nl/nl/nieuws/staat-van-de-dag-vrijdag-19-juni-2020
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Het festival in geheel andere vorm
Als thema voor Oerol 2020 hebben we gekozen voor ‘Leven anno nu’. Dit bedachten 
we in dezelfde tijd als dat we de definitieve keuzes aan het maken waren voor ons 
Kunstenplan 2021-2024. Een Kunstenplan dat als titel ‘Oerol als werkplaats voor een 
leefbare toekomst’ meekreeg. In november 2019 konden we niet vermoeden hoe toe-
passelijk en actueel deze thema’s zouden zijn. Door het coronavirus is alles anders 
geworden. Meer dan ooit moeten we ons binnen de kunsten afvragen hoe we de kun-
sten verder vormgeven en hoe we onze wereld willen inrichten. 

In bijzonder korte tijd hebben we een nieuwe vorm uitgevonden voor Oerol 2020 waar-
mee we onze bezoekers een geheel nieuwe festivalervaring hebben geboden. Het fes-
tival moest een digitale shared space worden. De bezoekers, makers, het eiland en de 
organisatie vormden een samenleving en waren gedurende vijf dagen de inwoners van 
Het Imaginaire Eiland. De wens was om een zintuigelijk festival neer te zetten waarbij 
de inwoners los zouden komen van het scherm en een actieve rol zouden aannemen 
in hun festivalbeleving.

Vanaf het moment dat duidelijk was dat Oerol een geheel andere vorm zou krijgen, 
hebben we het momentum gepakt om zelf uit te zoeken hoe wij een digitaal festival 
neer konden zetten. We reageerden snel op beperkingen en problemen door deze om 
te zetten in nieuwe vormen en mogelijkheden. Zo hebben we de live talkshows aan-
gepast naar een digitale versie waarmee we in essentie live televisie zijn gaan maken. 
Ook hebben we de kansen die het digitale medium met zich meebrengt op het gebied 
van toegankelijkheid aangepakt. Het was een enorme inspanning om in zo korte tijd 
dit digitale festival uit de grond te stampen, binnen de beperkingen van onze huidige 
samenleving. Maar het bracht nieuwe mogelijkheden. In de woorden van Marin de Boer, 
curator van het Expeditieprogramma en onderdeel van het redactieteam:

“Ik moest tijdens het proces een paar keer aan een luchtkasteel denken. We zijn 
met zijn allen een luchtkasteel aan het bouwen. Het luchtkasteel is transparant 
en bestaat uit lijnen die zich continu verplaatsen. We fantaseren over deuren, 
ramen, erkers, trappenhuizen, torentjes, glas en lood en poorten. Het luchtkas-
teel wordt groter, complexer en zwaarder. We verbeelden ons hoe de indeling zou 
moeten zijn en hoe de kamers zich verhouden tot de gangen. Maar of het kasteel 
ook functioneert zoals het zou moeten functioneren weten we pas wanneer het 
luchtkasteel naar beneden stort en het een echt kasteel is geworden.
Ik denk dat we een prachtig kasteel hebben gebouwd en ik weet zeker dat er een 
aantal onbereikbare ruimtes in het kasteel waren waarbij we deuren vergeten 
zijn (net als de ruimte ver onder de trap, waar je je oude schoenen neergooit en 
vergeet, maar waar je er na een paar jaar achter komt dat er toch iets wonder-
lijks verscholen lag)”.

“De bezoekers, 
makers, het eiland 

en de organisatie 
vormden een 

samenleving en 
waren gedurende 

vijf dagen de 
inwoners van Het 

Imaginaire Eiland.”
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Redactieteam
Ondanks het moeten annuleren van het festival in haar eigen vorm, bleven wij onze 
verantwoordelijkheid voelen. De verantwoordelijkheid om de kunst de ruimte te geven. 
Om kritisch te zijn en onze stem te laten horen. En om op zijn minst een poging te 
doen een alternatief te ontwikkelen. Dit maakte ons uitzonderlijk inventief en heeft 
ons laten zien welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Het resultaat was een 
zeer uitgebreid programma. Met 56 programmaonderdelen, verdeeld over 46 video’s, 
85 livestreams, 24 podcasts, 10 teksten en nog veel meer activiteiten. Onze reguliere 
website stuurde bezoekers direct door naar Het Imaginaire Eiland, waarop nog veel 
meer programma te zien en te beluisteren was. 

De bouw van het programma werd voortgestuwd door het redactieteam, samenge-
steld vanuit de afdeling programmering, marketing en productie. Het redactieteam 
werkte organisch en heeft collectief het programma in de volle breedte opgebouwd, 
zonder vooraf te weten wat we konden verwachten. Ieder onderdeel had een duidelijke 
eigenaar die verantwoordelijk was voor het proces en de uitvoering. Dat we vanuit een 
nulpunt zonder verwachtingen het programma konden opbouwen voelde ook als een 
vrijheid: ideeën telden bij elkaar op en leken vleugels te krijgen. We zijn veel opdracht-
gerichter te werk gegaan en hebben meer dan anders ruimte gehad voor experiment 
en nieuw werk.

Meer dan ooit hebben programmeurs en de afdeling Marketing en Communicatie als 
één team samengewerkt. We stonden voor veel nieuwe uitdagingen. Hoewel het digi-
tale medium ons veel flexibiliteit gaf voor het programma, is het ook zeer vluchtig van 
aard. We moesten hard werken om de aandacht van de bezoekers te trekken en nog 
harder om deze vervolgens ook vast te houden. Bij de marketingafdeling lag de kennis 
over de streamingprogramma’s en de verschillende kanalen die we konden gebrui-
ken om de programmaonderdelen bij het publiek te krijgen. Programmeurs en mar-
keteers waren constant met elkaar in overleg om te bespreken hoe het programma 
bij de bezoekers terecht zou komen, welke kanalen het meest geschikt waren voor 
de wensen van iedere individuele maker en wat in dit nieuwe medium wel en niet zou 
werken of überhaupt mogelijk was. 

Belangrijke partners
Voor Het Imaginaire Eiland hebben wij met veel vertrouwde, maar ook met enkele 
nieuwe partners samengewerkt. Bekende partners dachten mee en gingen op zoek 
naar nieuwe vormen binnen de mogelijkheden. Nieuwe partners hebben ons gehol-
pen om dit programma op een voor ons nieuwe manier naar ons publiek te brengen. 
Met deze editie zijn ook de makers in het productieproces meer dan normaal partners 
gebleken.

Partners
Event Engineers
Gemeente Terschelling
INNOFEST
Oberon
Opium/AVROTROS
Human

Staatsbosbeheer
Langs de Lijn Radio1
Terschelling TV
Terschellinger basisscholen
NDC Media
VVV Terschelling
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Makers
Anouk van Kolfschoten
Ayla Satijn
Bart van Woestijne
Benjamin Vandewalle
Boogaerdt & VanderSchoot
Building Conversation
De Onkruidenier
Dionne Verweij
DJ ST Paul
Elspeet
Emke Idema
Gouden Haas
Het Nederlands kamerkoor
Jennifer Muntslag
Kunstbende
Laura van Dolron
Marc van Vliet
Meeuw Jonge Schrijvers
Merol
Mezrab
Michiel Voet

Nicole Beutler
Nineties productions
NKK NXT
NNT + Club Guy & Roni
Orkater
PeerGroup
Pete Blaker/Mies Elektries i.s.m.  
 popacademie
PolakVanBekkum
Silbersee
Slow Food Youth Network
Studio Buiten Werking
Studio Corvers
Studio Maarten Kolk & Guus Kusters
Studio Makkink & Bey
Theater Rotterdam
Tonje Langeveld
Tools for Action
Touki Delphine
Tryater
Likeminds

Het Imaginaire Eiland
Voor de digitale versie van Oerol hebben we in samenwerking met onze websitebou-
wer Oberon een digitaal platform ontwikkeld: Het Imaginaire Eiland. Op deze fictieve 
landkaart stonden “pinnetjes” waaronder de programmaonderdelen te vinden waren. 
Sommige pins waren op een gezet tijdstip te beleven, waarbij zij oplichtten wanneer zij 
live waren. Andere konden “Anytime” bekeken worden, wanneer het voor de bezoeker 
uitkwam. Het Anytime programma werd gedurende het festival steeds meer uitge-
breid met veel projecten en voorstellingen die terug te kijken waren nadat het publiek 
deze live had kunnen zien. Nog lang na het festival was het programma te bekijken op 
onze YouTube pagina en SoundCloud. 

Benjamin Vandewalle - Een dans voor het eiland / Isabelle Renate la Poutré
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Een van onze grootste wensen voor Het Imaginaire Eiland was om de bezoekers – 
ondanks dat de verbinding via internet verliep – toch een real live ervaring te geven. 
Bij het selecteren van makers om aan de slag te gaan voor Het Imaginaire Eiland is dit 
ook een belangrijke vraag geweest. De makers werden gedwongen om nieuwe vormen 
te bedenken en hun ideeën naar een live ervaring om te zetten. Bij veel projecten is 
deze zoektocht goed uitgepakt. Zo zorgde de digitale verbinding voor de voorstelling 
van Laura van Dolron voor een extra diepe interactie. In de voorstelling Jouw Zin is de 
Mijne maakte Van Dolron in een dag tijd een voorstelling over haar publiek. De deel-
nemers die zij in de ochtend sprak, kwamen voor deze versie met de makers en elkaar 
in contact via Zoom. Doordat zij deelnamen vanuit hun eigen huiskamer durfden de 
deelnemers veel te delen.

“Dat is ook precies wat Van Dolron die ochtend doet met haar toehoorders, of 
toch bij vier van hen. Via directe, maar altijd empathische vragen peilt ze voor-
zichtig naar de wonden die schuilgaan achter hun ingestuurde zinnen. En wat 
blijkt: iedere mens heeft een verhaal, en in aanwezigheid van Laura van Dolron 
gulpt dat er zo uit.”

~Theaterkrant, 16 juni 2020, Pleisters voor de Wonden

Het eiland bleef in het programma in bijna alles centraal staan. De zee was nooit ver 
weg, evenals de esthetiek van het landschap. Het weer bepaalde ook digitaal de sfeer 
met de livestreams vanaf het eiland. Hoewel we niet bewust hebben ingezet op het 
sentiment en de heimwee naar het eiland kroop dat gevoel toch stiekem over de kaart. 
In het werk van Benjamin Vandewalle, die gedurende het festival non-stop te volgen 
was in Een dans voor het eiland. Maar ook bij STILL LIFE ON THE ISLAND, een bewer-
king voor 15 dansers van een scène uit het duet STILL LIFE van Nicole Beutler, kreeg 
Terschelling een grote rol. Met behulp van een drone hoog boven Terschelling werd de 
dans, gespeeld op het strand bij de Noordsvaarder, gefilmd. De films van Studio Maar-
ten Kolk & Guus Kusters, waarin zij met een grootschalige vlieger een ode gaven aan 
tranen, weemoed, verbijstering en al het ongrijpbare in de wereld bracht de boodschap 
in combinatie met de beelden van het eiland een gevoel van heimwee.

Op ontdekkingstocht
Om het programma van Het Imaginaire Eiland te kunnen bereiken, moest het publiek 
op ontdekkingstocht en ronddwalen op het digitale platform. In plaats van tussen de 
weilanden verdwaalde het publiek daarbij nog wel eens op de digitale kaart. Dit sloot 
naadloos aan bij het gevoel van Oerol. Het gevoel van net dat ene programmaonder-
deel gemist te hebben waar iedereen zo enthousiast over vertelt, omdat je nog in een 
Talk zat aan ‘de andere kant van het eiland’. Ook de doorgewinterde Oerol bezoekers 
voelden zich plotseling alsof zij voor de eerste keer naar het festival kwamen en het 
programma en de bouwstenen van het festival nog moesten ontdekken. Waar wij het 
festival zelf opnieuw hebben moeten uitvinden, moest ook het publiek opnieuw op 
ontdekkingstocht.

Toegankelijkheid
In het digitale platform zagen we de mogelijkheid om hoog in te zetten voor wat betreft 
de toegankelijkheid van het festival. Doordat bezoekers het programma vanuit huis 
konden beleven, bereikten we ook bezoekers die niet (meer) jaarlijks de reis naar het 
eiland kunnen maken. Van jongeren die niet zomaar vrij kunnen nemen van hun oplei-
ding tot ouderen die het reizen niet meer zien zitten. Van mensen voor wie de kosten 
van het bezoek aan Terschelling figuurlijke drempels opwerpen tot mensen voor wie 
letterlijke drempels (laat staan de duinpaden en bosweggetjes) problemen opleveren. 

“Het eiland bleef in 
het programma

 in bijna alles 
centraal staan. 

De zee was nooit 
ver weg, evenals 
de esthetiek van 
het landschap.”
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Door de manier waarop bezoekers het programma tot zich namen, werden onderti-
teling en audiodescripties van vooraf opgenomen onderdelen makkelijker inzetbaar. 
Ondertiteling was goed mogelijk voor programmaonderdelen die vooraf waren opge-
nomen, maar live ondertitelen behoorde niet tot de mogelijkheden. Daarom zijn we in 
zee gegaan met gebarentolk Erika Zeegers. Het inzetten van Erika als gebarentolk was 
een grote meerwaarde voor het festival. Zij heeft ervaring met het tolken van theater 
en is zelfs last minute heel goed in te zetten. We hebben via Erika ook de kunst van het 
gebarentolken  op een krachtige manier kunnen implementeren. Ze heeft namelijk een 
bijzondere manier van tolken, waarin ze de vertelstijl van degene die ze vertolkt, over-
neemt en gebarentaal poëtisch kan maken. In haar houding en gebruik van gebaren 
was bijvoorbeeld te zien of ze Jennifer of Dionne aan het tolken was tijdens de talk-
shows en werden stemgeluid en intonatie zichtbaar. Zij werd onderdeel van het team, 
op blote voeten in het zand. Hiermee was zij niet slechts aanwezig als gebarentolk 
maar werd zij onderdeel van de performances.

Actualiteit
Een voor ons belangrijk onderwerp waar we tijdens het festival extra programma voor 
hebben ontwikkeld was Black Lives Matter. Deze beweging in de maatschappij was zo 
sterk dat we op korte termijn besloten hier podium aan te geven.

Isabel Janssen (@Outsider.i en @Insider.ii op instagram) werd aangedragen door  
Jennifer Muntslag om een Talk te houden over deze beweging. De Talk was speci-
fiek gericht op witte mensen en het begrijpen van hun witte privileges. Wij willen niet 
stilzwijgen dat het publiek van Oerol op dit moment overwegend wit is en pakken dit 
juist aan als kans om het gesprek daarover te voeren. Het was interessant om te zien 
hoe zo’n jonge vrouw in al haar kwetsbaarheid de luisteraars mee kon nemen in haar 
beleving. En hoe zij erachter kwam dat ze witte privileges heeft en wat dat voor haar 
betekent. Het was daarmee een waardevolle en laagdrempelige manier om een zwaar 
onderwerp, waar veel mensen het liever niet over willen hebben, toch bespreekbaar te 
maken. Door niet met vingers te wijzen, maar door Isabel haar persoonlijke ervaringen 
te laten vertellen, ervaringen waar iedereen uit het eigen leven wel een deel van herkent.

“Het digitale karakter van deze editie biedt wat dat betreft juist voordelen. 
“Dankzij internet kunnen we actueler zijn.” Pas zaterdag werd besloten om 
zowel de opening als het programma meer te laten gaan over de Black Lives 
Matter-problematiek. In allerijl werden er zestig T-shirts bedrukt, waarin de 
Oerol-ploeg, Smit incluis, zich hulde.”

~Leeuwarder Courant, 15 juni 2020, Oerol haakt aan bij Black Lives Matter

Activiteiten
In het weekend voor het festival maakten we het publiek warm voor het programma. 
We deelden steeds iets meer over te verwachten projecten en hielpen bezoekers hun 
weg te vinden op Het Imaginaire Eiland en in het gebruik van Zoom. Vooraf geschoten 
instructiefilmpjes waren te zien op ons YouTube kanaal en deelnemers konden zich 
inschrijven voor interactieve voorstellingen met een beperkte capaciteit. Ook de web-
site van Het Imaginaire Eiland was geopend zodat bezoekers alvast konden uitvinden 
hoe de website werkte.
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Iedere festivaldag begon met de Ochtendpost die om 7.00 uur ’s ochtend verscheen in 
de mailbox van bezoekers, fans, Vrienden, donateurs en partners. Dit was een samen-
voeging van de reguliere dagkrant die tijdens het festival veel gelezen wordt en de 
nieuwsbrieven – maar dan in geheel nieuwe vorm,  aangepast aan de digitale mogelijk-
heden. Iedere dag stond de Ochtendpost in het teken van een ander thema; dit thema 
werd ook weerspiegeld in het programma van die dag en het aanbod in de Oerol Talks 
en Colleges. Met de Ochtendpost op het scherm konden bezoekers zich voorbereiden 
op de dag, met enkele tips uit het programma, een overzicht van wat er die dag te zien 
was en de Staat van de Dag. Vijf dichters en denkers schreven voor de Staat van de 
Dag aan iedereen op Het Imaginaire Eiland een brief, dit om de dag in te luiden met 
reflectie. 

Om 10.00 uur konden bezoekers inschakelen voor de ochtendshow Tjiftjaf in de Och-
tend met Jennifer en Dionne. Deze twee energieke dames, bekend als hosts van de 
Betonning, waren tijdens het festival de hosts voor ons publiek en brachten dagelijks 
Het Imaginaire Eiland in kaart. Tijdens hun live talkshows spraken ze met artiesten en 
Eilanders over hun werk en de staat van de wereld.

Daarna konden bezoekers verder gaan met hun eigen programma. Net als in een nor-
male versie van Oerol konden zij door de dag heen meedoen aan workshops, projecten 
die het hele festival lang zichtbaar waren bekijken, het project ervaren, meepraten 
in een Oerol Hangout, een Talk bijwonen of een College of bijkletsen in de virtuele 
wachtrij.

SFYN & Wilbert van de Kamp - Het Kookeiland / Isabelle Renate la Poutré
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Tegen de avond werd het aanbod van live programma’s meer uitgebreid en gestruc-
tureerd. Dagelijks om 18.30 uur werd er gekookt met lokale producten en gesproken 
over cultuur en voedsel in Het Kookeiland. Om 19.10 uur begon Opium op Oerol, het 
programma van AVROTROS, te zien op NPO2. Na Opium op Oerol waren er enkele 
langere voorstellingen te zien en gaven we voorproefjes van voorstellingen die in meer 
uitgebreide versie op Oerol 2021 zullen staan.

Om 21.30 uur presenteerden Jennifer en Dionne de langere talkshow De Avond In 
met wisselende gasten en enkele vaste rubrieken als de Liedjes op Maat, in een dag 
geschreven door Gerson en Freez.

Met dit programma hebben we onze grootste wens voor Het Imaginaire Eiland waarge-
maakt. We hebben bezoekers de mogelijkheid geboden om vijf dagen lang iedere dag 
een volledige festivaldag vanuit huis te beleven, die wat betreft opbouw veel leek op 
een normale Oeroldag. Bezoekers konden hun tijd gedurende deze vijf dagen volledig 
vol plannen met nieuwe voorstellingen, podcasts, films, workshops en gesprekken. 
Bij interactieve onderdelen kwamen bezoekers los van hun scherm, zowel fysiek als 
mentaal. Met bijvoorbeeld een masterclass storytelling van Mezrab en Kunstbende, 
een testpanel voor producten van INNOFEST, een protestwandeling met deelnemers 
van overal op de wereld of het meebouwen aan de kwelder op Terschelling met het via 
de website gekochte kweekpakket met zeekraalzaad.

Dit jaar had onze werkwijze meer dan ooit een ad hoc karakter. Terwijl het festival al in 
volle gang was, ontstond nieuw programma vanuit urgente vraagstukken. Deze ruimte 
voor urgentie en actualiteit willen we graag vasthouden, zo willen we in de toekomst 
graag 10% tot 25% van het programma last-minute kunnen invullen.
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Publieksbenadering en 
bereik

Reflecteren op publiek
Het Imaginaire Eiland leende zich wel heel goed voor het nauwgezet volgen van het 
bezoekersgedrag. Daarom herleiden we deze reflectie uit onze ervaringen tijdens het 
festival, de beschikbare cijfers en de interactie met het publiek die wij tijdens het fes-
tival hebben meegemaakt.

Het programma op Het Imaginaire Eiland was heel anders dan onze bezoekers van 
ons gewend waren. Ervaren bezoekers moesten opnieuw op ontdekkingstocht op een 
bekend festival in een hele nieuwe jas. Wij hebben zelf veel bezoekers gesproken, dit 
omdat we veel meer programmaonderdelen zelf hebben geproduceerd. In Oerol Han-
gouts spraken we via Zoom met onze bezoekers, in Talks spraken wij ook zelf mee, 
soms undercover, soms gericht als Oerol medewerker en in de digitale wachtrijen wer-
den we zelf publieksbegeleider en zorgden we voor de sfeer vooraf aan een voorstel-
ling. Maar ook in de chat bij de livestreams waren we zelf aanwezig en kon er gesproken 
worden over dat wat te zien en te horen was. Ondanks de afstand hebben we het 
publiek kunnen activeren om deel te nemen aan verschillende projecten. 

Deel 2

Op pad met de boswachter / Isabelle Renate la Poutré
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We hebben onder andere hele bijzondere gesprekken gevoerd met bezoekers met een 
visuele beperking. We kregen reacties terug van gemis van Terschelling en verwonde-
ring over Het Imaginaire Eiland. Ook hebben we gehoord over geïnteresseerde fami-
lieleden die voor het eerst in aanraking kwamen met Oerol door over schouders mee 
te kijken en voornemens zijn om volgend jaar mee te gaan met hun ouders of partner.

Hoewel veel van onze trouwe bezoekers hun verlangen naar de reguliere versie van 
het festival lieten blijken, hebben ook meerdere bezoekers laten weten dat zij ook in 
de toekomst een aandeel aan online programma zeer zouden waarderen. De redenen 
zijn divers: van schoolgaande kinderen tot drempels in de fysieke toegankelijkheid en 
van financiële drempels tot de wens om het hele festival te kunnen blijven volgen na 
terugkomst van een fysiek bezoek aan het eiland. De complete Oerol ervaring vervan-
gen door een digitale vorm vinden zij teveel, maar zij zien wel toegevoegde waarde in 
een online element in een normale versie van Oerol.

Bezoekcijfers
Het Imaginaire Eiland heeft 90.000 unieke bezoekers getrokken, waarvan 50.000 
nieuwe bezoekers die onze website voor deze week niet eerder hadden bezocht. Ons 
YouTube kanaal, dat we voor het eerst zo intensief hebben gebruikt, is gegroeid van 
360 naar 2.500 abonnees met tijdens het festival gemiddeld 10.000 weergaven per 
dag en in totaal 220.000 uren aan vertoningen, maar ook na het festival werden onze 
video’s dagelijks nog eens 375 keer bekeken.

De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening zijn anders weergegeven. Daar kunnen 
we alleen de cijfers opnemen van bezoekers die zich actief hebben ingeschreven voor 
een programmaonderdeel. Dan komen we tot 149 voorstellingen met 48.476 bezoe-
kers. Eigenlijk leent deze wijze van telling zich niet voor een juiste weergave van het 
bereik. Wat we hebben gedaan, is programma maken dat op een veelheid van manie-
ren tot het publiek komt.

Onze nieuwsbrieven en De Ochtendpost werden dagelijks naar 42.000 adressen 
gestuurd en werden dagelijks vanuit 40% van de adressen geopend. Onze socials heb-
ben een lichte groei in volgers meegemaakt dit jaar, van 2% op facebook en 30% op 
Instagram. Ons volgersaantal op Twitter is nagenoeg gelijk gebleven, maar op LinkedIn 
hebben we een groei gemaakt van 40%. Het eerder genoemde YouTube kanaal is ver-
viervoudigd in aantal abonnees.

Mediawaarde
Er is in de media veel geschreven en gesproken over Het Imaginaire Eiland. Op NPO 2 
zond onze partner AVROTROS iedere avond 25 minuten lang Opium op Oerol uit, met 
iedere avond gemiddeld 250 duizend kijkers. Ook dit jaar bezocht Cornald Maas Ter-
schelling, op zoek naar een vleugje Oerol ten tijde van het coronavirus. Te gast waren 
Typhoon, Paulien Cornelisse, Wende, Yentl en De Boer en Jeangu Macrooy. 

Trouw schreef over Opium op Oerol:

“Eigenlijk heeft Maas met zijn programma een verlangenmachine opgetuigd. 
De sluimerende behoefte aan verbeeldingskracht wakker geschud. Ik heb nu 
weer enorm zin in cultuur en voel des te meer wat ik heb gemist.”

Ook op NPO Radio 1 werd uitgebreid over Oerol gesproken. Op de vijf avonden van het 
festival spraken de presentatoren met verschillende gasten in het programma Langs 
de Lijn, met iedere avond 100 tot 150 duizend luisteraars. Zij gingen in gesprek met 
makers die op Het Imaginaire Eiland te zien waren.

“We kregen 
reacties terug 
van gemis van 

Terschelling en 
verwondering over 

Het Imaginaire 
Eiland.”



Jaarverslag Oerol 2020  /  Het Imaginaire Eiland 13              

Wij vonden dit jaar voor het eerst ook een partner in Human. Voor onze eerste samen-
werking schreven zij een drietal artikelen, elk ondersteund door een audio- of vide-
ofragment en een interview met een van de makers van Het Imaginaire Eiland.

Meer dan tijdens eerdere edities was er ook aandacht voor Oerol uit verschillende 
hoeken van het medialandschap. Van Theaterkrant tot Shownieuws: iedereen was 
nieuwsgierig naar wat er nu allemaal gebeurde op de digitale kaart. Niet alleen onze 
partners AVROTROS, Radio 1, Human en NDC Media/Leeuwarder Courant/Dagblad 
van het Noorden schreven en spraken over Oerol, ook kranten als de Volkskrant, NRC, 
Telegraaf en Trouw hadden aandacht voor Het Imaginaire Eiland. 

De Volkskrant beschreef in een artikel over Opium op Oerol de kracht van het eiland: 
“Het eiland is een prachtig toneel om het leven na een pandemie vorm te geven. Op 
een verlaten strand kunnen dansers makkelijk anderhalve meter afstand houden.” 

We hebben alle artikelen verzameld op onze website. Deze verzameling is gemakkelijk 
te vinden via www.oerol.nl/nl/het-imaginaire-eiland-in-de-pers

Educatie en participatie
Ondanks dat er geen live Oerol was, hebben we wel een programma ontwikkeld waarin 
alle scholen van Terschelling betrokken waren. In samenwerking met Anne Graswinckel 
en Antsje van de Zee van KeK (cultuureducatie met kwaliteit) is een lesbrief gemaakt 
waarmee de docent zelf in de klas met de leerlingen aan het werk kon. Ze kregen een 
onderzoekboekje met de vraag om een eigen ontwerp te maken van je eigen ideale 
Imaginaire Eiland. De resultaten zijn zichtbaar op www.eilandkinderen.com. Alle scho-
len van Terschelling deden mee. Er zijn 354 leerlingen bereikt.
 
Op meerdere vlakken werkt Oerol aan een zo goed mogelijke relatie met het eiland. 
Door de samenstelling van het team, door speciale projecten of voorstellingen met 
een participatief gehalte en door zo veel mogelijk samen te werken met de partijen en 
ondernemers op het eiland. 

Eilandkinderen / Marleen Annema

http://www.oerol.nl/nl/het-imaginaire-eiland-in-de-pers
http://www.eilandkinderen.com
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Cijfers en verantwoording
Financiën, organisatie en governance
Het annuleren van het oorspronkelijk geplande festival is technisch goed verlopen. 
Het leverde veel extra werk op; we hebben ons laten bijstaan door een jurist met als 
doel er voor te zorgen dat Oerols bestaanszekerheid niet in het geding zou komen, 
maar ook om tot een rechtvaardige afwikkeling te komen met alle gezelschappen, 
makers, leveranciers en (freelance) medewerkers. Op het moment dat wij moesten 
annuleren (april 2020) was nog onduidelijk of er extra financiële steun voor de cul-
tuursector zou komen.

Het alternatieve plan voor Oerol 2020 heeft daarom een eigen financieringsplan gekre-
gen zonder dat extra steun van het OCW steunpakket hierin verwerkt kon worden. Er is 
een nieuw projectplan geschreven met een eigen begroting. Dit is akkoord bevonden 
door OCW en vervolgens zijn onze belangrijke partners Fonds 21, VSB fonds en Bank 
Giro Loterij Fonds benaderd. Zij hebben steun uitgesproken en hun volledige bijdrage 
voor 2020 gehandhaafd. Op basis hiervan konden we verder met de realisatie van de 
nieuwe plannen. Alle andere fondsen die ons in 2020 zouden steunen zijn ook bena-
derd met wisselend resultaat. Onze loyale achterban van Vrienden van Oerol en dona-
teurs is ons trouw gebleven. Het totaalbedrag dat de Vrienden hebben bijgedragen is 
iets lager geworden dan begroot, maar het aantal donaties was hoger.

Deel 1

Tjiftjaf in de ochtend met Jennifer en Dionne / Isabelle Renate la Poutré
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Afspraken met makers en externen
Het annuleren van het origineel geplande festival had de nodige impact. Op basis 
van onze algemene voorwaarden konden wij de afspraken met de makers annuleren. 
Dat was ook noodzakelijk om niet failliet te gaan. In een aantal gevallen zijn reeds 
gemaakte kosten vergoed. 

Freelance medewerkers hebben een redelijk vergoeding gekregen. En een aantal 
afspraken – zoals bijvoorbeeld reeds gereserveerde huisvesting – moest nagekomen 
worden. Maar voor de rest hebben wij ervoor gekozen om op basis van de nieuwe plan-
nen nieuwe opdrachten uit te zetten. Voor Het Imaginaire eiland zijn die hierboven 
beschreven. In het najaar zouden we een extra festivalweekend organiseren onder de 
naam Oerol Upcoming Do I Move You. Dit kon helaas uiteindelijk geen doorgang vinden, 
maar alle makers zijn wel uitbetaald voor 75%. 

Al deze afspraken waren reeds gemaakt voordat het steunpakket van OCW bekend 
werd. We zijn meteen in gesprek gegaan met makers voor plannen en afspraken voor 
de komende jaren om perspectief te bieden voor wanneer de Corona restricties opge-
heven worden. 

Exploitatieresultaat
Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot een sterk positief exploitatieresultaat geleid. 
Dat is bijna een op een dankzij de extra Coronasteun. Zoals eerder vermeld werd deze 
steun pas bekend nadat we zelf een nieuwe dekkende begroting hadden gemaakt voor 
2020. Een klein deel van het positief saldo komt doordat een aantal residenties in het 
najaar was gepland en deze geen doorgaan konden vinden vanwege Corona. Deze activi-
teiten, inclusief het bijbehorende budget, zijn doorgeschoven naar 2021.

Eigen vermogen en reserves
Het eigen vermogen 2020 geeft een sterk vertekend beeld omdat er veel reserverin-
gen zijn opgenomen voor 2021 en volgende jaren. Daarom lichten we hier de verschil-
lende reserves toe. De algemene reserve is gestegen naar € 439.373,-. Een aantal 
Corona gerelateerde financiële schades wordt gedekt door het Corona steunpakket. 
Vanwege de te krappe algemene reserve, heeft Oerol in 2019 toegezegd de algemene 
reserve te verhogen. We hebben met deze toename de algemene reserve bijna ver-
hoogd naar ca. 10% van de normale jaaromzet. 

Er zijn twee bestemmingsreserves opgenomen. Een van € 350.000,- bestemd voor 
compensatie gezelschappen 2021. Hiermee worden de uitkoopsommen voor de 
gezelschappen in 2021 aangevuld, zodat ze een volwaardige uitkoop kunnen krijgen, 
ondanks dat de publiekscapaciteit een stuk lager zal zijn. Hier is sprake van maatwerk, 
hoe minder Coronasteun het betreffend gezelschap heeft ontvangen hoe hoger de 
uitkoop aan het gezelschap. Deze bestemmingsreserve zal volledig gebruikt worden 
in 2021. 

De tweede bestemmingsreserve is de Covid-19 reserve. We verwachten dat de finan-
ciële schade in de kunstsector niet plotsklap teniet gedaan zal zijn. We houden er 
rekening mee dat we in de komende jaren meer programmeringsbudget nodig hebben 
voor de makers, dat er additionele productionele kosten zullen zijn en dat afspraken 
met leveranciers meer budget zullen vragen. Deze bestemmingsreserve wordt daarom 
in de komende jaren ingezet en zal in het jaar 2024 gebruikt zijn en op 0 uitkomen.
De twee fondsen die tot het eigen vermogen behoren worden gevuld vanuit giften en 
zijn verbonden aan de Joop Mulder Plak (een talent-erkenningsprijs) en aan Het Atelier 
(een talentontwikkelingstraject).
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Als extra achtervang heeft Oerol een overeenkomst met de twee steunstichtingen.
In 2018 zijn met Stichting Vrienden van Oerol en Stichting Cultureel Garantiefonds 
afspraken vastgelegd over versterking van de financiële soliditeit. Dit in de vorm van 
een garantstelling voor in totaal € 250.000,-, te gebruiken in een situatie waarin Oerol 
onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit is een extra 
noodbuffer en staat op de balans bij deze steunstichtingen.

Financieringsmix
Oerol ontvangt structurele steun van OCW, Provincie Fryslân en gemeente Terschelling.  
In 2020 is een nieuwe Europese toezegging gekomen voor het samenwerkingsnetwerk 
INSITU. De meerjarige Europese IN SITU-middelen werden ingezet om projecten uit 
het buitenland te kunnen coproduceren en te tonen. 

Zoals eerder vermeld hebben het VSB fonds, Fonds 21, Stichting Doen/Bankgirolo-
terijfonds, en het Eschauzier Fonds hun oorspronkelijke bedachte bijdrage voor 2020 
gehandhaafd. De Versterking, Prins Bernard Cultuurfonds en de Turing Foundation 
hebben hun bijdragen naar beneden bijgesteld. Stichting Dioraphte heeft haar bij-
drage gecanceld. Enkele kleinere fondsaanvragen die nog niet afgerond waren ten 
tijde van het annuleren van het reguliere festival, zijn vanuit die fondsen niet verder in 
behandeling genomen. 

Onze hoofdsponsors Rederij Doeksen en subsponsor Brand konden niet bijdragen in 
2020. Gelukkig is hier sprake van een opschorting en lopen de afspraken voor de toe-
komst gewoon door. Daarnaast waren we in vergevorderde gesprekken met 3 nieuwe 
sponsoren die met de komst van Corona geen vervolg kregen en waar ook geen uit-
zicht is op hernieuwde gesprekken.

De bijdrage die de Vrienden van Oerol leveren is cruciaal, je zou kunnen zeggen dat zij 
de hoofdsponsor van Oerol zijn. Het aantal donaties is gestegen.

Oerol heeft voor de culturele sector een uitzonderlijk hoog percentage eigen inkom-
sten. Met het wegvallen van een groot deel van de publieksinkomsten (kaartverkoop 
en horeca) zijn de eigen inkomsten aanzienlijk lager dan normaal. Toch laten de cijfers 
van 2020 nog een eigen inkomsten percentage zien van 87,88%.

Organisatie
Voorbereidend op de nieuwe Kunstenplanperiode is er in 2020 een aantal wijzigingen 
in de organisatiestructuur doorgevoerd. We streven naar meer differentiatie in leeftijd 
en in achtergrond binnen het team van Oerol. Bovendien vraagt de inhoudelijke keuze 
om Oerol meer als Werkplaats in te zetten ook structuurwijzigingen.
De belangrijkste wijziging is dat Sabine Pater – tot nu toe verbonden als coördinator 
Programma – hoofd programmering is geworden. Hiermee is zij artistiek inhoudelijk 
eindverantwoordelijk voor het festival en geeft ze leiding aan het programmateam. 
Daarnaast maakt ze onderdeel uit van het Management Team, dat verder bestaat uit 
Mirjam Hartlief (hoofd bedrijfsvoering) en Siart Smit (algemeen directeur). Op deze 
wijze staat de artistiek inhoudelijke koers binnen de organisatie aan het begin van de 
besluitvorming.

De rol van artistiek leider Kees Lesuis verandert. Hij is verantwoordelijk voor de artis-
tieke ontwikkeling, de makerstrajecten, de internationale programmering en het inter-
nationale netwerk en hij treedt op als mentor voor de andere programmeurs.

Jelte Keur
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Farnoosh Farnia - sinds een paar jaar verantwoordelijk voor de programmering op 
de Betonning en aanvoerder van het Playground programma - heeft een jaarrond 
opdracht gekregen. Zij is nu onderdeel van het kernteam Programmering met extra 
aandacht voor toegankelijkheid, inclusie, nieuwe makers en nieuw publiek.

Voor de muziekprogrammering is de samenwerking met Peter Reen en Peter Dijkstra 
geëindigd en zijn we een partnerschap aangegaan met Motel Mozaïque. Drie jonge 
muzikanten - Lisette Ma Neza, Gita Buhari en Gino Cochise - worden voor langere 
tijd verbonden aan Oerol. Niet alleen gaan zij nieuw werk ontwikkelen, maar zij gaan 
ook programmeren. We denken zo fluïde verbindingen te maken tussen maken en 
programmeren en maken daarbovenop nadrukkelijk ruimte voor de verbinding met 
hun eigen generatiegenoten. Zij worden inhoudelijk begeleid door Harry Hamelink. 

Hoofd productie Ada Plinck heeft Oerol inmiddels verlaten. Haar aanstelling eindigt for-
meel in 2021. Zij heeft zich dan 22 jaar met hart en ziel ingezet voor Oerol en wij danken 
haar daarvoor. Gelukkig is er intussen een goede (tijdelijke) vervanger gevonden.

Governance
In 2020 is de zittingsperiode van voorzitter Els Swaab geëindigd. Wij danken haar voor 
haar tomeloze inzet. Seerp Leistra heeft de voorzittershamer overgenomen. Hij was 
al lid van de Raad van Toezicht. Verder is in september Baukje Jensma toegetreden 
als financieel specialist. De RvT bestaat hiermee uit zeven leden. Bij de samenstelling 
van de RvT wordt rekening gehouden met verankering van relevante kennisgebieden 
(artisticiteit, organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring) en oog 
gehouden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, eiland, overheden, cul-
tuursector, bedrijven etc.). Statutair bedraagt de maximale zittingstermijn tweemaal 
een periode van vier jaar. De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenig-
baar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting. 

Afsluiting Het Imaginaire Eiland - DJ St. Paul / Isabelle Renate la Poutré



Jaarverslag Oerol 2020  /  Het Imaginaire Eiland 18              

Het eigen functioneren van de RvT en van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd. 
De RvT en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair 
Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Vanwege Corona zijn er in 2020 veel 
extra (zoom) overleggen geweest met de RvT. 

Risicomanagement 
In besprekingen met de directie, hoofd bedrijfsvoering, controller en de accountant 
wordt aandacht besteed aan specifieke risico’s die spelen en de manier waarop we die 
beheersen. De belangrijkste risico’s en uitdagingen betreffen: (i) de grote afhanke-
lijkheid van publieksinkomsten en daarmee ook van het weer en de belangstelling, (ii) 
de afhankelijkheid van aanvullende financiering uit (private) fondsen om de begroting 
rond te krijgen en (iii) toenemende kosten vanuit regelgeving en subsidie-eisen, zoals 
het vergunning traject, verduurzaming en de Fair Practice Code.

In 2020 is daar als nieuwe variabele Corona bij gekomen. De financiële beheersing is 
daardoor een stuk complexer geworden. In goed overleg met de Raad van Toezicht, 
subsidiegevers, hoofd bedrijfsvoering en de controller zijn de risico’s telkens opnieuw 
overwogen en is de koers verlegd.

We beheersen die risico’s door het strak begroten en budgetteren van het festival, 
het ramen van een post onvoorzien in de begroting en het aanhouden van een zekere 
reserve als buffer. Hiertoe dragen de afspraken met steunstichtingen de Vrienden van 
Oerol en het Garantiefonds ook bij. Niettemin zijn er zoveel variabelen dat schomme-
lingen in de algemene reserve haast niet te vermijden zijn.

Continuïteit
In 2020 zijn de structurele subsidies voor de kunstenperiode 2021-2024 door OCW 
en Provincie Fryslân verlengd. Beide overheden hebben gekozen voor verbreding van 
de sector, waardoor de gewenste verhoging van de structurele subsidie niet heeft 
plaats gevonden. Dit wordt nu wat op de achtergrond gedrongen doordat Corona de 
nadruk op de korte termijn legt, maar voor de lange termijn blijft het zorgelijk dat de 
structurele subsidies relatief laag zijn. Gezien de omvang van de organisatie, het uit-
gebreide takenpakket dat van een BIS instelling wordt gevraagd en de vergelijking met 
andere organisaties binnen de BIS, verdient het nu al aandacht om dit in de volgende 
kunstenperiode te repareren.

Vergoedingen en bezoldiging 
Buiten de declaratie van werkelijk gemaakte onkosten, krijgt de Raad van Toezicht 
geen vergoeding. Ter vermijding van onkosten vergadert het bestuur zoveel mogelijk 
in Harlingen of online. Eenmaal per jaar vergadert het bestuur met de lokale stakehol-
ders op Terschelling. De kosten daarvan (o.a. overnachtingen)  worden dan, evenals bij 
de opening van het festival, door de Stichting gedragen. Bij de hoogte van de belo-
ningen binnen de organisatie en van tijdelijk personeel en kunstenaars, wordt ernaar 
gestreefd zoveel mogelijk te voldoen aan de Fair Practice Code.

Covid-19, vooruitzicht 2021 en verder
Alles wat in dit verslag aangaande de toekomst geschreven is, staat onder invloed van 
de COVID-19 crisis. Oerol zal er alles aan doen eventuele negatieve gevolgen te beper-
ken voor zo ver mogelijk. Te allen tijde zullen wij de richtlijnen van de overheid volgen 
en doen wat we kunnen om gezondheidsrisico’s te beperken. 

“Wat betreft het 
aanbod zullen 

we een nagenoeg 
compleet festival 

draaien, maar 
vanuit het publiek 

gezien zal het 
geheel anders zijn.”
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Vooralsnog verwachten we in 2021 een – weliswaar sterk aangepast – festival te 
kunnen organiseren. Of wellicht moeten we het eerder een evenement noemen. In 
nauw overleg met de gemeente kijken we wat mogelijk is op een veilige manier. Wat 
betreft het aanbod zullen we een nagenoeg compleet festival draaien, maar vanuit 
het publiek gezien zal het geheel anders zijn. Alles wordt ingedeeld op locatie met 
een beperkte publiekscapaciteit. Ook aanbod als Pop-up Performance, Expedities 
en muziek zal alleen toegankelijk zijn met een ticket. Voorheen was dit aanbod vrij 
toegankelijk op basis van het festivalbandje. Op deze wijze hebben we maximaal 
controle over hoeveel mensen waar zijn en weten we ook wie er wanneer is. Aange-
vuld met een testbeleid en het aanhouden van de 1,5 meter kan er dan heel veel wel. 
Voorwaarde is wel dat Nederland in juni niet meer in een lockdown moet zitten. Hoe de 
situatie in 2022 zal zijn is nu moeilijk te voorspellen. Natuurlijk hopen we dan weer een 
‘normaal’ festival te kunnen organiseren met veel publiek. We houden er echter ook 
rekening mee dat een aantal wijzigingen blijvend zal zijn. In alle verschillende scena-
rio’s zal Oerol zich tot het uiterste inspannen om een goede opdracht- en werkgever 
te zijn. 

Contact met de accountant 
De Stichting heeft en waardeert een langdurige relatie met Dubois+ Co. Registerac-
countants. De keuze voor Dubois is door de RvT gemaakt en wordt jaarlijks in overleg 
met de directie en de controller kort geëvalueerd en tot nu toe bestendigd. Jaarlijks 
heeft de RvT contact met de accountant aan de hand van zijn rapportage, waaronder 
het accountantsverslag. De accountant meldt geen significante tekortkomingen in de 
financiën, administratieve processen, risicobeheersing en jaarrekening.

Deze jaarverantwoording is opgesteld volgens de specifieke aandachtspunten en 
eisen in de beschikking van het ministerie van OCW en het handboek meerjarige BIS 
subsidies 2017-2020

Namens Raad van Toezicht, 

Siart Smit, algemeen directeur/bestuurder 



Erika Zeegers - Eilandverhalen
 / Isabelle Renate la Poutré
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2. Model I BalansJaarrekening

I Balans

Balans per 31 december 31-12-2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

in € in €

Vaste activa 72.521 124.080

I Immateriële vaste activa 49.603 83.207

II Materiële vaste activa 22.918 40.873

Vlottende activa 627.102 500.419

IV Voorraden

V Vorderingen

Debiteuren 1.610 137.747

Omzetbelasting 57.854 44.204

Subsidieverstrekkers 87.653 114.363

Overige vorderingen 479.985 204.106

VII Liquide middelen 1.711.794 157.494

TOTALE ACTIVA 2.411.418     781.994        
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PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

in € in €

Eigen vermogen 2.142.945 183.542

I Algemene reserve 439.373 165.093

II Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve COVID-19 1.324.273 0

Bestemmingsreserve compensatie gezelschappen 2021 350.000

Bestemmingsreserve organisatie 0 0

Bestemmingsreserve publieksvernieuwing 0 0

III Bestemmingsfonds OCW

Bestemmingsfonds OCW 0 0

IIV Overige bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Joop Mulder Plak 6.249 14.049

Bestemmingsfonds  Fonds Atelier Oerol 23.050 4.400

VII Kortlopende schulden 268.473 598.452

Crediteuren 112.453 283.061

Belastingen 13.497 12.720

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 26.425 31.401

Vooruit ontvangen baten 91.135 38.314

Overige schulden 24.962 232.955

TOTALE PASSIVA 2.411.418       781.994          
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II Exploitatierekening 2020

Bij de exploitatie vindt u een toelichting op de verschillen tussen de begroting

en de realisatie over 2020 en een vergelijking met de cijfers van 2019.

2020 2020 2019

realisatie begroting realisatie

OCW

in € in € in €

3.1 BATEN

1. Publieksinkomsten binnenland (2+3) 19.268 2.320.000 2.626.805

2. Kaartverkoop 7.039 1.860.000 2.046.391

3. Overige publieksinkomsten 12.229 460.000 580.414

4, Publieksinkomsten buitenland 0 0 0

5. Totaal publieksinkomsten (1+4) 19.268 2.320.000 2.626.805

9. Totaal overige directe inkomsten (6+7+8) 87.871 260.500 271.490

6. Sponsorinkomsten 37.844 260.500 130.595

7. Vergoeding co-producent 48.338 0 140.895

8. Overige directe inkomsten 1.690 0 0

10. Totaal directe inkomsten (5+9) 107.139 2.580.500 2.898.294

11. Indirecte opbrengsten 7.702 265.000 93.337

12. Private middelen-particulieren 425.311 330.000 398.940

13. Private middelen-bedrijven 1.550 257.500 499.468

14. Private middelen-private fondsen 255.500 295.000 336.890

15. Private middelen-goede doelen loterijen 65.000 80.000 50.000

16. Totale bijdragen uit private middelen (12+13+14+15) 747.361 962.500 1.285.298

17.Totaal eigen inkomsten (10+11+16) 862.202 3.808.000 4.276.928

18. Baten in natura

19. Structurele subsidie ministerie van OCW/FPK 558.950 500.000 543.244

20. Totaal structurele subsidie Provincie Fryslân 347.190 325.000 341.200

21. Totaal structurele subsidie Gemeente Terschelling 75.000 75.000 75.000

22. Totaal structurele publieke subsidies overig 0 58.000 0

23. Totale structurele subsidies (19+20+21+22) 981.140 958.000 959.444

24. Incidentele publieke subsidies 1.945.310 75.000 219.496

25. Totale subsidies (23+24) 2.926.449 1.033.000 1.178.940

TOTALE BATEN 3.788.652 4.841.000 5.455.868
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3.2 LASTEN

3. Beheerslasten totaal (1+2) 520.304 505.000 610.845

1. Beheerslasten materieel 203.406 195.000 195.827

2. Beheerslasten personeel 316.898 310.000 415.017

6. Activiteitenlasten totaal (4+5) 1.308.948 4.339.000 4.993.428

4. Activiteitenlasten materieel 424.885 1.140.000 1.422.207

5. Activiteitenlasten personeel 884.063 3.199.000 3.571.220

Totale Lasten (3+6) 1.829.252 4.844.000 5.604.272

7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 1.959.400 -3.000 -148.404

8. Saldo rente baten/-lasten 3 3.000 6

EXPLOITATIERESULTAAT (7+8) 1.959.403 0 -148.398

Dotatie Bestemmingsfonds OCW/FPK 0 0

Resultaatsbestemming

Mutatie Algemene reserve 274.280 -100.440

Mutatie bestemmingsreserve COVID-19 1.324.273 0

Mutatie bestemmingsreserve compensatie gezelschappen 2021 350.000 0

Mutatie bestemmingsreserve organisatie 0 -25.623

Mutatie bestemmingsreserve publieksvernieuwing 0 -15.000

Mutatie bestemmingsfonds Joop Mulder Plak -7.800 -4.535

Mutatie bestemmingsfonds Fonds Atelier Oerol 18.650 -2.800

Resultaatverdeling 1.959.403 0 -148.398

3.3 PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Specificatie personeelslasten fte fte fte

1. Waarvan vast contract 396.011 5,4 464.000 6,0 501.577 6,8

2. Waarvan tijdelijk contract 103.466 2,0 120.000 4,5 97.999 2,5

3. Waarvan inhuur 701.483 2.925.000 3.386.662

4. Personeelslasten totaal (1+2+3) 1.200.960 3.509.000 3.986.238

Vrijwilligers

5. Vrijwilligers: fte 0,19 19

6. Vrijwilligers: personen 10 1.000
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