Jaarverslag 2019
Groei
In het jaar 2019 is de groei van het bedrijf voortgezet. Met 200 uitvoeringen in alle provincies in
Nederland en een bestand van ruim 50 ZZP’ers (bestaande uit acteurs/coaches/docenten) hebben
we elke aanvraag kunnen invullen. Hoogtepunt in het aantal aanvragen was Paarse Vrijdag (11
december 2019), waar we met een bewerking van een van onze voorstellingen speelden met zes
uitvoeringen gelijktijdig, op verschillende plekken in het land.
Met de succesvolle lancering van het dag vullende programma ‘Ja, wacht even’ hebben we een
tweede succesvol programma gelanceerd. De boekingen van ‘Ja, wacht even’ overstegen de
aantallen van ‘Dromen en Doen’. Ons derde programma - ‘Nog Even Dromen’ voor basisscholen - is
verder geconcretiseerd voor een tijdige lancering in januari 2020.
Klantreacties
De reacties van klanten op onze programma’s zijn voornamelijk positief. Uit evaluaties blijkt dat men
te spreken is over de communicatie, betrouwbaarheid en flexibele houding van Golden Cage. Ook
horen we vaak terug – van zowel docenten als leerlingen - dat de inhoud van onze programma’s goed
aansluit bij de doelgroep. Hierdoor hebben we inmiddels een grote groep terugkerende klanten. De
punten van kritiek na een samenwerking waren voornamelijk gericht op de inhoudelijke verdieping in
de programma’s. Om hier de volgende stap in te zetten hebben we een onderwijsexpert in gehuurd
om samen met ons alle programma’s – en met name de workshops – onder de loep te nemen en te
verbeteren.
Vooruitblik 2020
-

Lancering ‘Nog Even Dromen’ – ons eerste programma voor het basisonderwijs;
Lancering ‘Clean It Up’ – ons derde programma voor het voortgezet onderwijs;
De organisatie professionaliseren en team uitbreiden;
Omzet verhogen naar €500.000,Minder nieuwe programma’s ontwikkelen, meer focus op vermarkten van huidig aanbod.

Financieel
In het financiële jaarverslag is te zien dat er in 2019 totaal €351.788,- aan opbrengsten zijn geweest.
Dit is meer dan een verdubbeling dan in 2018, toen het €153.487,- was. Na de aftrek van alle
uitgaven was het saldo eind van het jaar €42.035,-

