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Voorwoord
Stichting UICF stimuleert, initieert en faciliteert op het gebied van stand-up comedy en stelt zich
daarbij ten doel eenmaal per jaar het Utrecht International Comedy Festival te organiseren. Dit
jaarverslag over het jaar 2019 bevat een terugblik op het UICF 2019, het vierde festival dat is
georganiseerd door Stichting UICF. Daarnaast komen ook andere activiteiten van de stichting aan
bod, zoal de Comedy Talent Award, de UICF-comedycursus voor beginners. Stichting UICF wil hierbij
graag haar dank uitspreken voor de steun die zij heeft mogen ontvangen in 2019. De stichting heeft
zeer veel gehad aan de bijdragen die zij mocht ontvangen van adviesbureau Consort, het KF Hein
fonds en het VSBfonds. Ook de inbreng van partners als StayOk, TivoliVredenburg en het
ComedyHuis was in 2019 weer van grote waarde. Een speciaal woord van dank gaat wederom ook
weer uit naar de vrijwilligers die Stichting UICF hebben gesteund tijdens de diverse projecten.
Stichting UICF wil iedereen die zich belangeloos heeft ingezet hartelijk danken voor de verrichte
werkzaamheden: dankzij hun inzet heeft het UICF 2019 op volle kracht kunnen doorgroeien en
konden andere activiteiten tot een goed einde worden gebracht. Dank dus daarvoor en graag tot
ziens bij ons volgende festival!
Namens het bestuur van Stichting UICF Annika van Hoorn
Namens werkgroep UICF 2018 Lambert-Jan Koops
Zeddam, 23 maart 2020
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Stichting UICF
Het bestuur van de Stichting UICF is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en
de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie
bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Gezamenlijk vormen zij het
dagelijks bestuur van de stichting. Voor de uitvoering van diverse taken wijst het bestuur
werkgroepen aan. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur
bestond in 2019 aan het begin van het jaar uit de volgende leden:
Patrick Hageman (Secretaris)
Annika van Hoorn (Penningmeester)
Dick van Ginkel (Voorzitter)
De Stichting UICF is een algemeen nut beogende instelling en heeft de ANBI-status toegewezen
gekregen van de belastingdienst.
Zakelijke gegevens van de stichting:
Naam:
Rechtsvorm:
Adres:
Bank:
RSIN:
KVK-nummer:

Stichting UICF
Stichting
Olde Vossenhof 20, 7038 BD, Zeddam
NL11RABO0307790363
855739927
64603520
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Activiteiten 2019: Utrecht International Comedy Festival
De belangrijkste taak die Stichting UICF zich voor 2019 ten doel had gesteld was de organisatie van
het Utrecht International Comedy Festival. Dit festival is het grootste comedyfestival van de Benelux
en werd in 2019 voor de zevende keer georganiseerd. Stichting UICF was voor de vierde keer de
organisator van dit festival.
Bezoekers
Het Utrecht International Comedy Festival 2019 was inhoudelijk een geslaagde versie van het UICF.
Helaas was het bezoekersaantal lager dan het voorgaande jaar. Waar in 2018 nog 2.738 betalende
bezoekers het festival bezochten, waren er dat dit jaar 2.318. Dit resultaat is onder andere te wijten
aan personele problemen in de werkgroep, waardoor de marketing minder uit de verf kwam. Omdat
door een misverstand geen uitgangsenquêtes zijn uitgevoerd, is helaas geen nauwkeuriger beeld te
geven van de bezoekers van het festival en hun waardering voor het evenement. Beide zaken zijn
goed geëvalueerd en hebben geleid tot aanpassingen en maatregelen voor 2020.
Comedy
Stichting UICF is van mening dat het gelukt is om op het UICF 2019 uiteenlopende acts te
presenteren aan het publiek. Zo was er ruimte voor een lokale Utrechtse held als Anuar Aoulad
Abdelkrim maar stond ook de Japanse comedian Zenjiro op het podium. Ook zijn wij tevreden over
de variëteit in comedystijlen: van de absurde clownerie van Paul Currie uit Ierland tot geëngageerde
comedy over Brexit en gentrificatie van Kae Kurd uit Londen. Dankzij de samenwerking met Stand Up
Europe.org waren er ook comedians uit een aantal minder voor de hand liggende landen
vertegenwoordigd zoals Noorwegen, Tsjechië en Italië. Afgaande op de reacties van het publiek was
de Australiër John Robertson uiteindelijk de favoriet van de meeste bezoekers. Met name zijn show
Dominant, waarin hij uitgebreid vertelde over zijn ervaringen met BDSM, kon rekenen op veel bijval.
Deze show was overigens als festival-preview in de Utrecht Comedy Week voorafgaand aan het UICF
2019 ook al uitverkocht.
De getoonde comedy van het UICF 2019 werd goed ontvangen door het publiek, wat de Stichting
UICF steunt in de overtuiging dat de werkgroep de juiste keuzes heeft gemaakt op het gebied van
programmering.

Utrechts eigen Anuar Aoulad Abdelkrim.
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Uitvoering
De uitvoering van het Utrecht International Comedy Festival 2019 was in handen van nagenoeg
hetzelfde team dat ook het jaar ervoor het festival heeft georganiseerd. De Werkgroep UICF 2019
bestond uit Lambert-Jan Koops (zakelijke leiding), Jeroen Pater (artistieke leiding), Jurg van Ginkel
(PR & marketing), Pasquale Fröhn (PR & marketing), Sasja Bork (aankleding & randprogrammering),
Angelique Batelaan (aankleding & randprogrammering) en Ayla Breij (productiecoördinatie).
Financieel
De belangrijkste bron van inkomsten voor het Utrecht International Comedy Festival 2019 waren de
entreegelden. Daarnaast werd er een belangrijke bijdrage ontvangen van het VSB Fonds. Ook hebben
verschillende commerciële partijen een bijdrage geleverd aan het festival: adviesbureau Consort,
DUIC, Stay Ok en het Comedyhuis. Hun bijdrage was onmisbaar voor het slagen van het festival.
Ondanks alle bijdragen en de redelijke kaartverkoop realiseerde het festival een boekhoudkundig
resultaat van minus 31.185,00 euro. Stichting UICF heeft een deel van dit verlies opgevangen door
het eigen vermogen aan te spreken. Voor de rest van het tekort is met de verschillende schuldeisers
een betalingsregeling getroffen en zijn de verliezen omgezet in niet-rentedragende achtergestelde
betalingen. Het verlies zal de organisatie van een volgend festival en het voortbestaan van de
stichting daarmee ook niet in de weg staan.

Paul Currie in actie.
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Activiteiten 2019: Utrecht Comedyweek
Voorafgaand aan het UICF 2019 vonden er op 4 en 7 maart verschillende comedy-activiteiten plaats
onder de noemer Utrecht Comedyweek. Het betrof een gecombineerde show van de Talentenpouleen Vrijheid & Comedy-deelnemers op 4 maart, de internationale Comedy Vakdag op 7 maart overdag
en een viertal UICF previewshows o p diezelfde avond. De vakdag bijeenkomst vond plaats in
TivoliVredenburg en de shows in de Kargadoor.
Shows
De shows werden wisselend bezocht. In het geval van de gecombineerde Talentenpoule/Vrijheidshow was de beperkte publieke belangstelling geen bezwaar, deze show gold voor de deelnemers als
generale repetitie voor het UICF. De zaalbezetting van de donderdagavondshows viel in drie van de
vier gevallen wat tegen, naast een van te voren gemaakte deal voor een bedrijfsuitje kwamen er
maar weinig andere bezoekers op de shows af. Dit betrof de solovoorstelling van Paul Currie en de
twee line up shows van leden van het Comedyhuis. De show van John Robertson was echter wél
uitverkocht. Zijn verhaal over BDSM had bezoekers uit heel Nederland getrokken, specifiek ook uit de
BDSM-wereld.
Vakdag
De internationale vakdag werd speciaal gehouden voor professionals in het Europese comedycircuit
(bookers, impressario's, comedyclubs). Deze vakdag bood een podium aan diverse sprekers uit het
vakgebied en maakte het mogelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen. Een dergelijk evenement
voor deze beroepsgroep bestond nog niet en voorzag in een grote behoefte. De reacties van de
bezoekers van de vakdag waren dan ook zeer positief te noemen. Er was bij de comedians duidelijk
de behoefte om meer met elkaar in contact te komen en daarbij ook kennis uit te wisselen. Dankzij
de aanwezigheid van verschillende comedy clubs uit Europa was er bovendien een variatie aan
achtergronden/nationaliteiten.
Financieel
De kosten en baten van de Comedyweek hielden elkaar redelijk in evenwicht. Voor het kleine tekort
werd een beroep gedaan op de algemene middelen van Stichting UICF.
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Activiteiten 2019: UICF Comedycursus
In 2017 is Stichting UICF van start gegaan met het organiseren van beginnerscursussen stand-up
comedy. Dit sluit aan bij de doelstelling van de stichting om stand-up comedy in de breedte te
bevorderen. De organisatie van de beginnerscursussen comedy is in 2019 verder uitgebreid door
Stichting UICF.
Cursussen
In 2019 werden er zes reguliere cursussen gegeven die bestonden uit 7 lesdagen, verspreid over 7
weken. Deze werden afgesloten met een comedy-optreden van de cursisten. De cursussen gingen
respectievelijk van start in mei, september en oktober. Daarnaast werden er nog een verkorte
Winter- en Summercourse georganiseerd, die bestond uit 4 lesdagen in één week, afgesloten met
een optreden.
Uitvoering
Het lesprogramma en de reader voor de cursus zijn samengesteld door drie leden van het
ComedyHuis: Jeroen Pater, Jurg van Ginkel en Lambert-Jan Koops. De cursussen werden gegeven
door verschillende docenten: Jeroen Pater, Soula Notos, Patrick Meijer, Hassan el Rahaui, Ronald
Smink en Lambert-Jan Koops.
Financieel
De organisatie van de UICF Comedy Cursussen is inmiddels uitgegroeid tot een winstgevende
activiteit. Dit is mede mogelijk omdat de docenten geen al te forse vergoeding krijgen en er ook
weinig geld wordt uitgegeven aan de zaalhuur. De overschotten van de cursussen vloeien terug naar
de algemene reserves van Stichting UICF.
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Activiteiten 2019: Comedy Talent Award
De CTA heeft als doel om nieuwe, talentvolle comedians die aan het begin van hun carrière staan de
kans te geven om door te breken naar het professionele circuit. Via de voorrondes en halve finales
kunnen deelnemers de finale bereiken, waar een jury- en publieksprijswinnaar wordt gekozen. Beide
winnen daarbij een speelplek op het Utrecht International Comedy Festival in TivoliVredenburg.
Vanaf de halve finales krijgen de deelnemers aan de CTA begeleiding bij de ontwikkeling van hun act
door middel van verschillende workshops, georganiseerd door Stichting UICF.
Nieuwe opzet
In verband met de grote belangstelling voor de CTA in 2018, heeft Stichting UICF in dat jaar besloten
de organisatie van de wedstrijd anders vorm te geven. Om meer deelnemers mee te kunnen laten
doen, waren de voorrondes van de CTA 2019 al gehouden in oktober, november en december van
2018. Van de 101 inschrijvingen deden er uiteindelijk 91 mee aan deze voorronden. De halve finales
en finale van de CTA 2019 werden wel in 2019 afgerond: Teun van den Elzen won de juryprijs, terwijl
Odette van der Molen de publieksprijs in ontvangst mocht nemen.
Uitvoering
Alle shows van de CTA vonden plaats in de Kargadoor terwijl de workshops werden gegeven in het
atelier van Sasart. Zowel voor shows als de workshops geldt dat deze goed zijn verlopen. De
workshops voor de halvefinalisten werden gegeven door de docenten Felix Heezemans en Patrick
Meijer terwijl de twee workshops voor de finalisten in handen waren van Felix Heezemans en
Wilhelmer van Efferink.
Financieel
De CTA 2019 heeft aan alle verwachtingen voldaan: er waren meer dan genoeg comedians die zich
aanmeldden voor de wedstrijd en de publieke belangstelling was ook ruim voldoende, wat zich uitte
in goed bezochte voorrondes en uitverkochte (halve) finales. De organisatie en productie van de
shows was uitbesteed aan het Comedyhuis en heeft daarmee budgetneutraal plaatsgevonden.
Uiteindelijk heeft de CTA een bescheiden kostenpost opgeleverd in verband met de uitgaven aan
workshops voor de deelnemers en de investeringen in PR voor dit evenement.
Comedy Talent Award 2020
In navolging van het vorige jaar zijn de voorrondes van de CTA 2020 al gehouden in oktober,
november en december 2019. Het aantal inschrijvingen bedroeg hierbij 159 waarvan er uiteindelijk
126 ook hebben opgetreden.
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Activiteiten 2019: Talentenpoule
Stichting UICF heeft in de tweede helft van 2018 een talentenpoule gevormd, bestaande uit
achttalentvolle comedians. Deze acht kregen de kans om verschillende cursussen en workshops te
volgen en kregen diverse optredens toegewezen om ze klaar te stomen voor een optreden op het
UICF 2019. Door uiteenlopende omstandigheden viel een viertal van de talenten af, zodat op het
UICF 2019 uiteindelijk werd opgetreden door Dagmara Wilschut, Eva Steenhuizen, Amber Doets en
Maarten Vissers.
Financieel
De kosten voor de Talentenpoule 2019 zijn deels gedekt door een kleine eigen bijdrage van de
deelnemers, deels door inkomsten uit het festival en deels door de eigen middelen van Stichting
UICF. Voor de Talentenpoule van 2020 geldt dat de kosten voor een iets groter deel zijn gedekt door
een eigen bijdrage van de deelnemers en ticketverkoop voor het eindoptreden van de groep. De rest
van de kosten zijn betaald uit de algemene middelen van Stichting UICF.

Amber Doets tijdens het UICF 2019.
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Activiteiten 2018: Vrijheid & Comedy
Een van de belangrijkste kenmerken van een rechtstaat is vrijheid. Vrijheid om te doen wat je wil en
om te zeggen wat je denkt. Tegelijkertijd is humor een van de beste middelen om aandacht te vragen
voor zware thema’s en deze bespreekbaar te maken. Vandaar dat het Bevrijdingsfestival Utrecht en
het Utrecht International Comedy Festival (UICF) de handen hebben ineengeslagen en een traject
hebben georganiseerd voor jongeren (16-23 jaar), waarbij deelnemers leren hoe ze met behulp van
comedy het thema vrijheid kunnen behandelen in de breedste zin van het woord.
Deelnemers
Alhoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat dit samenwerkingsproject in september 2018 van
start zou gaan met lessen en workshops, hebben de organiserende partijen besloten om de
activiteiten in 2018 te beperken tot het werven van deelnemers. De workshops en lessen gingen in
2019 van start. Van de 10 aangemelde deelnemers deden er uiteindelijk zeven daadwerkelijk mee
aan het traject. Zij speelden allen op het Utrecht International Comedy Festival 2019 en vier leden
van deze groep verzorgden een gezamenlijk optreden op het Bevrijdingsfestival Utrecht 2019. De
feedback van de deelnemers was dat zij het een leuk en interessant, maar soms toch ook intensief
traject vonden.
Financieel
De kosten voor de het project Vrijheid & Comedy zijn grotendeels gedekt door een bijdrage van het
KF Hein Fonds. Het restbedrag werd voor opgevangen door te putten uit de eigen middelen van
Stichting UICF.

Voor het project Vrijheid & Comedy werkt Stichting UICF nauw samen met het Bevrijdingsfestival Utrecht.
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Toekomst
Activiteiten
Stichting UICF zal in 2020 de organisatie van het Utrecht International Comedy Festival 2020 en het
tweede deel van de Comedy Talent Award 2020 op zich nemen. Daarnaast zal de stichting de
verschillende UICF Comedycursussen mogelijk maken, zal het een nieuwe talentenpoule formeren en
een nieuwe project Vrijheid & Comedy ten uitvoer brengen. Voor het Utrecht International Comedy
Festival 2019 geldt dat de stichting ernaar streeft om het aantal bezoekers verder te laten groeien tot
ongeveer 3.500 en zo meer eigen inkomsten te genereren. Het aantal voorrondes van de CTA zal
worden uitgebreid zodat meer kandidaten kunnen deelnemen. En voor de UICF Comedycursussen
geldt dat deze verder geprofessionaliseerd zullen worden, onder andere door het lesmateriaal te
verbeteren en uit te breiden. Stichting UICF is daarnaast ook van plan om het programma voor de
Talentenpoule verder te structureren.
Financieel
De jaarrekening 2019 is opgesteld door Stokkel Administratie- en Belastingadviesbureau te Huissen.
Het resultaat bedraagt plus 3.643 euro, waarmee het eigen vermogen weer positief wordt en op 458
euro uitkomt. Stichting UICF heeft daarnaast echter nog wel een fors bedrag uitstaan van 74.602
euro aan niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van achtergestelde leningen.
Alhoewel de activiteiten en het voortbestaan van de stichting door deze schuldenlast niet in gevaar
komen, is het wel wenselijk om de komende jaren extra inkomsten te genereren en deze schuld zo
veel mogelijk af te lossen. Dit kan enerzijds door meer bezoekers te trekken en anderzijds door extra,
winstgevende activiteiten te ontwikkelen. Ook zal Stichting UICF actief op zoek gaan naar sponsors
en subsidieverstrekkers die willen bijdragen aan haar activiteiten.
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Stichting UICF
Olde Vossenhof 20
7038 BD Zeddam
www.utrechtinternationalcomedyfestival.nl
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