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Doelstelling 
 
In januari 2016 werd Stichting Moskou opgericht door drie afgestudeerde toneelspelers 
van de Amsterdamse Toneelschool met het volgende doel. 
 
Het produceren van theatervoorstellingen, al dan niet voor locatietheater 
Het bijdragen aan bewerkingen en/of het moderniseren en/of vertalen van bestaand 
repertoire 
Het produceren van projecten voor een intermediair platform 
Het enthousiasmeren van het publiek door belangwekkend repertoire te delen via 
theatervoorstellingen en projecten voor andere intermediaire platforms of mediaplatforms. 
 
De stichting heeft zich in bovenstaande zin vooral ontwikkeld tot een platform en 
organisatie waarin Lilou Dekker, in 2014 afgestudeerd aan de Toneelschool en 
Kleinkunstopleiding Amsterdam zich in samenwerking met anderen als theatermaker, 
schrijver en acteur ontwikkelt in haar kunstenaarschap. Zij initieerde en maakte in de 
afgelopen jaren in samenwerking met wisselende ensembles vijf theatervoorstellingen. 
Stichting Moskou is voornemens een grote en een kleine productie per jaar te maken. 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
Eind 2019 traden Roderick Bredenoord en Brian Verhagen af als bestuurslid en zijn twee 
nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van Stichting Moskou.  
 
Omdat Stichting Moskou als theatergezelschap steeds helderder een eigen karakter 
ontwikkelde, was het een logische stap om mensen te zoeken die een frisse blik met zich 
mee zouden brengen en aansluiting hebben bij dit karakter. Dit werden in 2019*: 
 
Voorzitter     Gustaaf Peek 
Penningmeester/secretaris  Daisy Benz 
 
Gustaaf Peek is schrijver. Hij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit 
Leiden. Na zijn studie richtte hij zich in eerste instantie op het schrijven van poëzie en in 
2006 verscheen zijn debuutroman Armin. In 2015 won Peek een Gouden Kalf en Zilveren 
Krulstaart voor zijn scenario voor de Nederlandse speelfilm Glückauf. Naast zijn werk als 
schrijver was hij in 2016 lid van de adviescommissie theater van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst.  
 



 

 

 
Daisy Benz studeerde communicatie en deed de afgelopen jaren voor verschillende 
gezelschappen en festivals de PR. Ze is artistiek leider van het festival WhyNot! en interim 
marketeer bij Cultuurhuis De Brakke Grond. 
 
* In 2020 is een derde bestuurslid toegetreden, theatermaker Alexandra Broeder 
 
Activiteitenverslag 
 
3.1 Het einde van Edward Lozinski (7 en 8 juni) 
De voorstelling Het einde van Edward Lozinski werd gemaakt en speelde in 2018 op het 
Amsterdam Fringe Festival. in 2019 ging deze in reprise in de studio van theater CC 
Amstel te Amsterdam op 7 en 8 juni. Hiervoor werd twee dagen gerepeteerd met de 
acteurs, Valentijn Benard en Lilou Dekker en regisseuse Linda Zijl. De studio was qua 
publiek goed gevuld en met deze twee voorstellingen is Het Einde van Edward Lozinski 
afgerond.  

 
3.2 Lessen van een hert (30 
juli t/m 10 augustus) 
Het grote project van 2019 
werd voor Stichting Moskou 
de voorstelling Lessen van 
een hert. Samen met 
schrijfster en regisseuse 
Sarah Blok diende Lilou 
Dekker het plan voor deze 
voorstelling in voor het 
Boslab theaterfestival van het 
Amsterdamse Bos. Hiervoor 
werden zij geselecteerd. 
Sarah Blok kon echter door 
persoonlijke omstandigheden 

niet doorgaan met dit project. Lilou Dekker vroeg schrijfster en regisseuse Randa Peters 
haar functie over te nemen. Zij werkten nog niet eerder samen maar kwamen er in dit 
project achter hoe zeer hun maakwijzen hen over en weer inspireerden en ze zijn reeds 
begonnen met het maken van vervolgplannen voor volgende voorstellingen.  
 
Lessen van een hert maakten zij in samenwerking met documentaire-legende Frans 
Bromet. Hij filmde een avond waarin Lilou Dekker en haar vriendinnen in gesprek gaan 
met de 16-jarige Juno. 
Juno en Lilou kennen elkaar al sinds Juno’s geboorte. Juno is idealist, aanstormend model 
en vooral: jong en uitzonderlijk mooi. 
 
Documentaire materiaal:  Frans Bromet 
Spel:     Lilou Dekker, Juno von Schulz 
Regie:    Randa Peters en Teun Smits 
Muziek en spel:   Joost de Haas 
Techniek:    Mathisse Coornaert 
 



 

 

Het documentaire materiaal en theater versmolten in deze voorstelling tot documentaire-
theaterspektakel over het verdriet en de vreugde dat alles voorbij gaat. Een 
melancholische komedie over jong zijn en ouder worden 
 
Mathisse Coornaert ging op zoek naar een manier om op technisch vlak de documentaire 
beelden op een organische manier met de voorstelling te verweven. Met twee krachtige 
beamers en het bos als projectiescherm is dit prachtig gelukt.  
 
In aanloop van de voorstellingen werden er online trailers en teasers verspreid voor 
Lessen van een hert. Na afloop van de zomervoorstelling De drie musketiers (De Warme 
Winkel) op het grote podium van het Amsterdamse Bos, een week voor de speelperiode 
van Boslab, was er een feestje georganiseerd ter promotie van het Boslab festival. Hier 
draaide Joost de Haas muziek en werd doorlopend een teaser geprojecteerd.  
 
De voorstelling speelde 10 keer in de kleine ‘zaal’ van het Bostheater en werd zeer goed 
ontvangen. Kester Freriks schreef in de Theaterkrant over Lessen van een Hert:  
 
“Onder de inmiddels steeds donkerder wordende bomen speelt Lilou Dekker een jonge 
vrouw die tien jaar was toen Juno von Schulz, de dochter van haar moeders beste 
vriendin, werd geboren. Dat prille meisje was zo mooi en groeide uit tot een schoonheid, 
die bij Lilou jaloezie opwekt. Dat is de harde ondertoon van een uiterst gevoelige, briljante 
voorstelling.” 
 
Het festival werd door 1300 mensen bezocht.  
 

 
 
Organisatie en Zakelijk 
In de jaren 2018 en 2019 is Stichting Moskou gegroeid van een incidenteel initiatief tot 
een regelmatige producent van theatervoorstellingen. De artistieke leider is Lilou Dekker. 
De zakelijke leiding is vanaf Circus Reve in handen van Marten Oosthoek. 
Begrotingstechnisch is er gewerkt met projectbegrotingen.  
Er zijn met ingang van 2018 jaarrekeningen opgesteld.  
Het jaar 2019 werd afgesloten met een eigen vermogen van € 1.103,- 
Moskou heeft een aanvraag lopen voor de ANBI-status. 



JAARREKENING Stichting Moskou 2019

BALANS per 31-12-2019
31-12-201 31-12-2018

euro euro
DEBET
ACTIVA
A. Vaste Activa
Materiele Vaste Activa -                               
Totaal der materiële vaste activa -                               

B. Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren -                               
Overlopende activa -                               
Omzetbelasting 480                         711                         
Totaal der vorderingen 480                         711                         

C. Liquide middelen
SNS rekening courant 1.055                     9.120                     
1 totaal der liquide middelen 1.055                     9.120                     

TOTAAL ACTIVA 1.535                     9.831                     

CREDIT
PASSIVA
A. Eigen Vermogen
Algemene reserve 1.103                     2.524                     

B. Kortlopende schulden
crediteuren 2.509                     
Omzetbelasting
Overlopende passiva 332                         4.261                     
leningen 0/G 100                         
 schulden aan medewerkers 536                         
Totaal kortlopende schulden 432                         7.307                     

TOTAAL PASSIVA 1.535                     9.831                     

VERLIES- EN WINSTREKENING
2.019                     2.018                     

euro euro
BATEN
Directe opbrengsten
.Publieksinkomsten binnenland 4.095                     24.022                   
Overige directe inkomsten 1.050                     
Totaal de directe inkomsten 4.095                     25.072                   

Indirecte opbrengsten
Indirecte opbrengsten -                               
Totaal opbrengsten 4.095                     25.072                   

% eigeninkomsten 70% 61%

Bijdragen
Structurele Subsidie FPK -                              
Structurele Subsidie Gemeente Amsterdam -                              
Overige subsidies uit publieke middelen 5.000                    37.850                  
Private Fondsen 5.500                    30.500                  
Sponsoring en donaties 2.250                    3.850                    
Totaal subsidies/bijdragen 12.750                  72.200                  

Totaal der Baten 16.845                  97.272                  

LASTEN
beheerlasten
beheerlasten: Personeelslasten 600                        2.870                    
beheerlasten materiële lasten 546                        1.035                    
Totaal beheerslasten 1.146                    3.905                    

  
activiteitenlasten
 activiteitenlasten personeelslasten 14.375                  46.934                  
activiteitenlasten materiële lasten 2.912                    43.861                  
Totaal activiteitenlastenlasten 17.287                  90.794                  

Totaal der Lasten 18.433                  94.700                  

Rente
 rentebaten -                              -                              
 rentelasten
Saldo rentebaten en -lasten -                              -                              

Saldo uit gewone bedrijfsvoering -1.588                    2.572                     

bijzondere baten 167                        
bijzondere lasten

167                        -                              

Resultaat boekjaar (1.421)                   2.572                    



toelichting op de balans per 31-12-19

ACTIVA
euro

PASSIVA

Eigen vermogen
31-12-2018 2.524                      

Resultaat 2019 -1.421                     
31-12-2019 1.103                      

Te betalen kosten
kosten SNS 4e kw 2019 32                             
Oosthoek jaarwerk 300                          

332                          
Leningen O/G
M. Oosthoek 100                          


