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Inleiding 
 
 
Vanuit activiteitenoogpunt was 2020 voor Cross Comix (formeel: Stichting Cultureel Plan Bureau  
Rotterdam) een teleurstellend jaar. De voornaamste activiteit, het festival, kon vanwege de corona-
omstandigheden niet doorgaan. Wel werden twee andere activiteiten gerealiseerd: een muzikaal 
animatieproject en een muurschildering. 
 
Er was echter ook verheugend nieuws, namelijk de opname van Cross Comix in het cultuurplan van de 
gemeente Rotterdam voor de periode 2021-2024. Dat geeft de organisatie de gelegenheid om te 
professionaliseren en meer op lange termijn te werken. 
  

Activiteiten 
  
Animatie Variaties 
 
In het najaar van 2020 heeft Cross Comix in samenwerking met het Rotterdam Philharmonisch Orkest 
(RPhO) en het International Film Festival Rotterdam (IFFR) het project ‘Animatie Variaties’ 
gerealiseerd. Vanwege de coronacrisis moest de première van het eindresultaat, gepland voor de 
vijftigste editie van het filmfestival op 3 februari 2021 worden uitgesteld. 
 
De Enigma Variaties (1898) van de Britse componist Edward Elgar bestaan uit veertien muzikale 
portretten van evenzoveel vrienden. De kern van het project Animatie Variaties is een verbeelding van 
het muziekstuk in de vorm van veertien animaties met ieder een geheel eigen karakter – niet alleen 
muzikaal, maar ook visueel. Danser/animator Stijn Goossens en visual artist Noortje van den Eijnde 
werkten samen met groepen studenten om de met een track suit vervaardigde video’s om te zetten in 
animaties. Tijdens de premièrevertoning zal het RPhO het muziekstuk live ten gehore brengen. Stills 
uit de animatie zijn opgenomen als bijlage bij dit jaarverslag. 
 
Naast de uitdaging aan de makers stond de ambitie om nieuwe doelgroepen te bereiken met animatie 
centraal in Animatie Variaties. Door de samenwerking met RPhO en IFFR maakt een breder publiek 
kennis met dit medium. De samenwerking met het onderwijs biedt jonge makers de gelegenheid hun 
talenten verder te ontwikkelen en te presenteren. Educatieprogramma’s voor primair en middelbaar 
onderwijs brengen de unieke animatie naar een jong publiek. 
 
Aanvankelijk zouden studenten van AKI |St Joost alle animaties maken. Voor het project van start ging, 
kwam echter ook samenwerking met Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) en de Willem de Kooning 
Academie tot stand. De St. Joost-studenten hebben speciale backgrounds/modules gemaakt voor deze 
twee opleidingen, zodat de basis van alle veertien variaties op elkaar aansloot. Dankzij deze uitbreiding 
werd het eindresultaat nog diverser, maar de organisatie wel complexer. Alleen al van het GLR namen 
zestig leerlingen deel aan het project. 
 
Muurschildering Vlooswijkstraat 
 
De muur van de gymzaal/sportschool aan de Vlooswijkstraat in Blijdorp kreeg in augustus een facelift. 
Met rollers, spuitbussen en kwasten maakten Diana Kusuma (Kusuma) en Gwen Stok (Gwenst) een 
muurschildering van 160 m2 met het balspel als thema. Kinderen van de Basisschool de Margriet, de 
BSO en kinderen uit de buurt tekenden voor de muurschildering sportkarakters. Een selectie daarvan 
vond zijn weg naar de muurschildering. 



De muurschildering met de titel ‘Groeispurt’ werd op 28 september geopend door Monique van Gool 
van Cross Comix en Marianne de Bever-van Eck van de Wijkraad Blijdorp in aanwezigheid van de 
kinderen die deelnamen aan het project. 
 

Organisatie 
 
Het organiserende kernteam van Cross Comix bestond in 2020 uit Monique van Gool (zakelijke leiding 
en productie) en Theo Seesing (artistieke leiding en productie). Daarnaast speelden de bestuursleden 
een actieve rol bij de totstandkoming van de activiteiten, onder meer op het gebied van communicatie 
en fondsenwerving. Tegen het eind van het jaar werd een begin gemaakt met het aanbrengen van een 
scheiding tussen de bestuurlijke en uitvoerende delen van de organisatie, met het oog op het voldoen 
aan governance-eisen die de opname in het gemeentelijke cultuurplan met zich meebrengt. 
 
Bestuur 

 

Alle bestuursleden werden in juni herbenoemd en gaan hun tweede en laatste periode in. Om te 

voorkomen dat aan het eind van deze periode het complete bestuur aftredend is, zullen tenminste 

twee van de huidige bestuursleden hun periode niet volmaken, zodat er een getrapte cyclus van 

benoemingen ontstaat. 
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Jaarrekening 
  
Omdat het festival niet doorging, werd de begroting voor 2020 bij lange na niet gehaald. Dankzij 13.000 
euro noodsteun van de gemeente en medewerkers die met een vrijwilligersvergoeding genoegen 
namen, bleef de organisatie overeind. Het jaar werd afgesloten meet minimaal positief saldo. 
 
De baten bestaan naast de noodsteun voor het overgrote deel uit fondsen en subsidies die verkregen 
zijn voor de twee projecten. Daartegenover staan met name personele lasten voor de uitvoering van 
die projecten en enkele materiaalkosten die daarvoor zijn gemaakt. Personele beheerslasten zijn 
gemaakt voor zakelijke leiding, administratie en fondsenwerving. 
 
Op de balans is met name zichtbaar dat een subsidie van 15.000 euro voor Animatie Variaties nog 
gestort moet worden. Omdat de kosten hiervoor reeds gemaakt zijn, heeft Stichting Earbrow een 
overbruggingskrediet ter beschikking gesteld.  



Balans 
 

ACTIVA 2020  2019 

    
Materiële vaste activa (1)      

Hard- en software 0  0 

Inventaris 0  0 

Vervoermiddelen 0  0 

Totaal vaste activa 0  0 

    
Vorderingen (2)      

Debiteuren 0  0 

Omzetbelasting 677  2.863 

Overige vorderingen en overlopende activa 15.000  30.000 

Totaal vorderingen 15.677  32.863 

    
Liquide middelen (3)      

Banken 9.793  5.492 

Kas 0  0 

Totaal liquide middelen 9.793  5.492 

       

TOTAAL BEZITTINGEN 25.470  38.355 

       

 

PASSIVA 2.020  2.019 

    
Eigen vermogen (4)      

Algemene Reserve 411  -272 

Eigen vermogen 411  -272 

    
Kortlopende schulden (5)      

Crediteuren 10.059  0 

Salaris- en belastingschulden 0  0 

Overbruggingslening Stg Earbrow 15.000  13.000 

Overige schulden en overlopende passiva 0  25.627 

Totaal kortlopende schulden 25.059  38.627 

       

TOTAAL SCHULDEN 25.470  38.355 

       

 
 
 
 
 
 



Winst- en verliesrekening 

 Begroot Werkelijk Werkelijk 

BATEN 2020 2020 2019 

    

Opbrengsten    

    

Directe inkomsten (6)    

Publieksinkomsten 20.000 0 16.227 

Overige inkomsten 9.000 750 5.845 

   Totaal directe opbrengsten 29.000 750 22.072 

    

    

Indirecte inkomsten (7) 2.000 0 0 

   Totaal indirecte inkomsten  2.000 0 0 

    

    

Bijdragen (8)    

Subsidie Gemeente Rotterdam 10.000 13.000 0 

Subsidie Rotterdam Festivals 0 0 15.000 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 10.000 0 20.000 

Nederlandse Letteren, Stg 10.000 0 15.000 

Overige bijdragen en projectsubsidies 70.000 18.250 28.000 

   Totaal bijdragen 100.000 31.250 78.000 

    

Som der baten 131.000 32.000 100.072 

    

LASTEN    

    

Beheerslasten: Personeelslasten (9) 8.000 6.590 5.450 

Beheerslasten: Materiële lasten (10) 3.000 1.376 3.284 

   Totaal beheerslasten 11.000 7.966 8.734 

    

Activiteitenlasten: Personeelslasten (11) 88.000 18.410 66.952 

Activiteitenlasten: Materiële lasten (12) 32.000 4.940 24.368 

   Totaal activiteitenlasten 120.000 23.350 91.320 

    

Som der lasten 131.000 31.316 100.054 

    

Saldo der baten en lasten 0 684 18 

    

Mutatie bestemmingsreserve 0 0 0 

Mutatie bestemmingsfonds 0 0 0 

    

EXPLOITATIERESULTAAT 0 684 18 

 


