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1.

ALGEMEEN

Stichting Zwolse theaters, gevestigd Spinhuisplein 14 te Zwolle, heeft als doelstelling het
faciliteren van de podiumkunst in Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Zwolse theaters biedt een gevarieerd cultureel aanbod op basis van een portfolio waarin
eigen visie en de smaak van stad en regio duidelijk naar voren komen en waarmee een
gezond financieel rendement kan worden gerealiseerd.
Samenstelling Raad van Toezicht en directie/bestuur
De Raad van Toezicht Zwolse theaters bestaat uit de volgende personen
T.E. Bodewes Voorzitter
J.J. Zandbergen Vice voorzitter
M.J.A.M.J van Vilsteren Lid
J.H. Bezemer Lid
Directeur/bestuurder:
R.J. Zuidema
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2.

VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Het gaat goed met Zwolse theaters. We kunnen terugkijken op mooie voorstellingen met
meer dan 122.946 bezoekers waarmee we een langjarig record van onder de 120.000
bezoekers doorbraken. Alle bedrijfsonderdelen (voorstellingen verhuur, pacht,
artiestenfoyer) hebben het beter gedaan dan vorig seizoen.
Het team van de Zwolse theaters is gemotiveerd en ambitieus. Dat geeft vertrouwen voor de
toekomst.
De Raad van Toezicht heeft begeleiding geboden en akkoord gegeven op de herstructurering
van de horeca-activiteiten. Er was een duidelijke inhoudelijke wens om horeca te kunnen
laten aansluiten op de beleving van de bezoekers en de mogelijkheid te gebruiken om
financiële voordelen van de horeca ten bate te laten komen van het theater. Daarom is
gekozen voor het in eigen beheer nemen van de horeca van Theater de Spiegel zoals al het
geval is voor Schouwburg Odeon. Beide bedrijven, horeca de Spiegel en horeca Odeon, zijn
ondergebracht in een BV, Krommer BV, de Stichting Horeca Zwolse theaters is opgeheven.
Zwolse theaters zijn 100% aandeelhouder van Krommer BV.
Ook dit seizoen is financieel positief afgesloten. Ten opzichte van vorig jaar is het financieel
resultaat gestegen van ruim €30.000 in 2017/2018 naar ruim €70.000 2019-2020, dit is in lijn
met de afgegeven begroting.
De derde editie van het Stadsfestival was een groot succes. Een andere locatie, van het
terrein naast Theater de Spiegel naar de binnenstad en in samenwerking met de grote
culturele organisaties van de stad, maakte deze editie bijzonder en zeer geslaagd.
De medewerkers en vrijwilligers van Zwolse theaters kijken met trots terug op een goed
seizoen en zijn gemotiveerd aan het nieuwe seizoen begonnen. Namens de Raad van
Toezicht wil ik al de vrijwilligers en medewerkers bedanken voor hun grote inzet in het
afgelopen seizoen.
Namens Raad van Toezicht
Stichting Zwolse theaters

T.E. Bodewes
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3.

BESTUURSVERSLAG

Inleiding
Voor u ligt het bestuursverslag van Zwolse theaters voor het seizoen 2018-2019, tevens
toelichting op de jaarrekening van het theaterseizoen. Het verslag geeft de resultaten en
wederwaardigheden weer van de Zwolse theaters over wat een succesvol jaar mag worden
genoemd.
We sluiten het theaterseizoen af met een positief resultaat van ruim €70.000, een verdere
opmaat naar noodzakelijke buffervorming.
Het team van Zwolse theaters heeft ambitieus en gemotiveerd het seizoen afgesloten. Er is
veel gedaan om de komende jaren te kunnen doorbouwen. De ingrediënten voor een
meerjarenplan zijn verzameld, vroeg in het seizoen 2019-2020 zal een eerste document van
het meerjarenbeleid plan met de Raad van Toezicht en medewerkers worden besproken. Het
zal leiden tot een document dat richting kan geven aan te nemen besluiten voor iedereen.
Zwolse theaters wil in het midden van de stad en de regio staan. Letterlijk en figuurlijk. Het
aangaan van verbindingen met vele betrokkenen is daarbij een wens. Theater de Spiegel en
Schouwburg Odeon moeten daarbij nog toegankelijkere huizen worden waar iedereen zich
thuis voelt. Professionals van nationale en internationale naam, aankomende lokale,
regionale en nationale talenten, bezoekers en voorbijgangers. Wij faciliteren de ontmoeting,
de verbinding en verrijken het gesprek, de beleving. Je gaat nooit zonder een mooi verhaal
naar huis, je bent niet meer dezelfde als je was toen je kwam. Of je nu naar een voorstelling
gaat of een kop koffie komt drinken.
Concreet hebben we hieraan bijgedragen door het derde Stadsfestival onder leiding van
Zwolse theaters te verplaatsen naar de binnenstad, de stad als decor, en te organiseren in
samenwerking met de 6 grote culturele instellingen Hedon, Fundatie, Stadkamer, Allemaal
Zwolle, Academiehuis en Zwolse theaters en het onderwijs. Ook hebben HESZ (Horeca
Evenementenstichting Zwolle) en vele ondernemers zich aangesloten bij deze verandering.
Deze editie was een groot succes en een mooi voorbeeld van de ambitie om voor, door en
samen met anderen op te trekken.
Een ander voorbeeld is de wens om horeca aan te laten sluiten bij de wensen van onze
bezoekers. Na intensief overleg met de uitbater van de horeca van Theater de Spiegel
hebben we besloten de horeca in eigen beheer voort te zetten. Per 1 juli 2019 is de Koperen
Kees in handen van Theater de Spiegel. Organisatorisch zijn de horeca-activiteiten van
Schouwburg Odeon en de Theater de Spiegel ondergebracht in één BV, Krommer BV. Dit
geeft Zwolse theaters de mogelijkheid om inhoudelijk de horeca te laten aansluiten op de
wensen van onze gasten en tevens om financiële rendementen ten goede te laten komen
van het theater.

s

Andere voorbeelden zijn de samenstelling van de programmering, de samenwerking met
Hedon ten aanzien van het hybride productiehuis en de inzet op educatie. We hebben er
bewust voor gekozen om bij de start van het nieuwe seizoen minder voorstellingen te
programmeren, hierdoor ontstaat er ruimte om in het jaar onverwachte talenten en
successen bij te boeken. Ook is er nadrukkelijker ingezet op het vergroten van de plek van
regionale en lokale talenten in de programmering. Het hybride productiehuis moet de
ontwikkeling van beginnende tot professionele kunstenaars nog beter begeleiden. Dit
voorbeeld laat zien dat Zwolse theaters wil samenwerken, zich bewust is van haar plaats in
de stad en de regio en veel meer wil zijn dan de aanbieder van voorstellingen.
We zijn er trots op dat we opnieuw meer mensen hebben mogen ontvangen in Theater de
Spiegel en in Schouwburg Odeon 122.946 bezoekers kwamen over de drempel voor theater
en muziek voorstellingen, en nog eens pakweg 30.000 bezoekers voor activiteiten van diverse
aard zoals scholenmusicals, amateurvoorstellingen, TheaterLAB van Deltion College/Hedon,
Club Cele en programmering op locatie als bijvoorbeeld in de Grote Kerk.
Het bedrijfsleven bezocht met meer dan 60.000 bezoekers onze gebouwen voor congressen,
symposia, feesten en evenementen.
Onze inspanningen om de relaties met onze partners te versterken zijn gehonoreerd met een
lichte stijging van sponsorinkomsten maar vooral grotere betrokkenheid.
Opnieuw genieten we van een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten en het totaal aan
overige subsidies en bijdragen is om en nabij stabiel gebleven ten opzichte van het vorige
financiële seizoen. Waarbij ook de Sociëteit Cortegaerdt - in gewijzigde vorm - een trouwe
partner blijft met een jaarlijkse bijdrage om bijzondere voorstellingen of projecten mogelijk te
maken.
Onze kaspositie is door het jaar heen licht verbeterd. Het werken aan een liquiditeits- en
vermogensbuffer blijft hoge prioriteit houden en is als zodanig meegenomen in de
meerjarenbegroting zoals aangereikt ten behoeve van de aanvraag subsidie 2019-2020.
Namens ons enthousiaste en betrokken team dank ik de gemeente Zwolle, het bedrijfsleven,
fondsen, provincie en niet in het minst de vele bezoekers die ons steeds weer het vertrouwen
schenken.
Namens allen,
Rob Zuidema
directeur/bestuurder
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Terugblik seizoen 2018-2019

Trots zijn we op de stijging in het aantal bezoekers en een gezond financieel resultaat,
ondanks het feit dat we te maken hadden met een aantal niet goed lopende en daardoor
kostbare voorstellingen. Het diverse aanbod en een aantal eigen producties hebben ons veel
geleerd, op basis daarvan is het nieuwe programma-aanbod aangescherpt.
Financieel draait Zwolse theaters zwarte cijfers; aandacht is er voor gestage opbouw van een
noodzakelijke financiële buffer. Dit is meegenomen in de opbouw van de bedrijfsresultaten
binnen de begroting voor de komende jaren. Uitgangspunt voor alle activiteiten en stappen
die Zwolse theaters zet is het bijdragen aan een sterke stad en verbreding van
cultuurparticipatie. Op de agenda staat eveneens het leveren van een bijdrage aan een
sterke creatieve en culturele regio Zwolle. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan de
gesprekken over het Cultuurprofiel voor de Regio Zwolle en realisatie van de Proeftuin, maar
ook deelname aan de Creative Counsel ten bate van de creatieve industrie. De inzet om in
2019 het Stadfestival samen met zes culturele instellingen en het onderwijs te gaan
organiseren is een ander voorbeeld van de inzet om bij te dragen aan een sterke stad en
verbreding van cultuurparticipatie. Café Foyé in Schouwburg Odeon heeft zich het afgelopen
jaar nog sterker gepositioneerd als culturele hotspot van Zwolle en nu in september 2019
KEES is geopend in Theater de Spiegel zorgen we ervoor dat de horeca een nog strategischer
onderdeel wordt van de totaalbeleving van onze gasten.
Zwolse theaters houdt het aantal voorstellingen en de kwaliteit van het aanbod op peil -we
programmeren ca. 400 voorstellingen per jaar, van kwetsbaar gesubsidieerd aanbod tot
populaire voorstellingen, van lokaal talent tot landelijke gerenommeerde bespelers.
Binnen Domein Inhoud (programmering, marketing, educatie & talentontwikkeling) werken
vier programmeurs op verschillende gebieden, ieder met een eigen specialiteit qua genre(s):
klassiek, opera, toneel, musical, show, dans, muziek, jeugd en theatercolleges. Popconcerten
worden deels in samenwerking met poppodium Hedon geprogrammeerd. Het netwerk en de
kennis wordt gedeeld en door deze samenwerking kunnen er grote (internationale) artiesten
naar Zwolle gehaald worden, zoals K's Choice en Echo Collective. Zwolse theaters heeft door
de zeer diverse zalen die we tot onze beschikking hebben, flink wat te kiezen uit het enorme
aanbod van de producenten, impresariaten en gezelschappen. Van vlakke vloer voorstelling
tot groot concert, we kunnen bijna alles programmeren. Natuurlijk zijn we elk jaar
afhankelijk van het aanbod. Theaterseizoen 2018-2019 was in tegenstelling tot seizoen 20172018 een redelijk zwaar jaar op het gebied van grote zaal aanbod. Er was minder keuze, de
grote voorstellingen (met name musicals) die gemaakt werden, waren niet allemaal van het
hoogste niveau. Er stonden meer voorstellingen in Schouwburg Odeon, vergeleken met vorig
jaar, en minder in Theater de Spiegel - waardoor de afdeling Sales & Events meer ruimte had
om deze geweldige locatie te verhuren. Een beeld dat bijna jaarlijks wisselt, afhankelijk van
cultuurbeleid, de bereidheid van theaters om risico te nemen, en de urgentie van makers en
producenten om stukken te maken. En natuurlijk van de tijdsbesteding van ons publiek! ln
theaterseizoen 2018-2019 waren er maar liefst 444 voorstellingen te zien in en rondom
Zwolse theaters. Dat zijn er 67 meer dan in seizoen 2017-2018. Ook werden er meer
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theaterkaarten verkocht, maar liefst 122.946, bijna 4.000 kaarten meer dan het jaar ervoor.
Het effect van een aantal hoge risico voorstellingen die minder succesvol waren dan van
tevoren ingeschat, drukte op het voorstellingsresultaat. W e hebben ervoor gekozen om in
seizo en 2019-2020 een lager aantal voorstellingen te programmeren, waardoor er ruimte is
om voorstellingen bij te boeken bij bewezen succes - en de lat nog iets hoger leggen qua
publieksbereik. W e zijn gaan werken met een zelfo ntwikkeld programmeringsmodel, waarbij
we commerciële kansen en risico's wat meer spreiden en naar een balans werken tussen het
aanbod dat gesubsidieerd is en commercieel. W aar we vorig jaar volop inzetten op de
meerdaagse bespelingen, om diverse redenen zoals omschreven in het vorige beleidsverslag,
zijn de resultaten hiervan onvergelijkbaar met het seizo en ervoor , in negatieve zin.
Vanwege de achterblijvende publieksaantallen voor dansaanbod in de kleine zaal, is de serie
Dans op Donderdag in seizoen 2017-2018 geïntro duceerd om het publiek op een nieuwe
manier kennis te laten maken met het werk van jonge, eigenzinnige of veelbelovende
dansmakers. Rondom de voorstelling wordt altijd een randpro gramma in de vorm van een
workshop, inleiding of nagesprek georganiseerd. Deze serie zal ook de komende twee
seizoenen weer gepro grammeerd worden met als doel het vinden van nieuw publiek voor
dans in de kleine zaal. Sinds de introductie van deze serie is de gemiddelde zaalbezetting van
21% verhoogd naar 64%.
Een nieuwe lijn in de programmering afgelopen seizo en is Koffie

& Klassiek op zondag:

iedere eerste zondag van de maand programmeert Zwolse theaters een klassiek concert op
zondagochtend in Schouwburg Odeon, inclusief koffie/thee en gebak. Jong talent werd in
deze serie afgewisseld met concerten gegeven door internationale solisten en orkesten.
Door een selectie van de klassieke muziek programmering als concept op zondag aan te
bieden is ook deze zaalbezetting gestegen. We zetten deze serie dan ook door in 2019-2020
en bekijken of we in 2020-2021 de serie kunnen verrijken met het genre Nieuwe Muziek.
De serie Proefdraaien in de Paap is in seizoen 2018-2019 geïntroduceerd om een plek te
bieden aan jong cabarettalent. ln het Papenstraattheater (ca. 70 stoelen) worden iedere
maand meerdere edities van Proefdraaien in de Paap georganiseerd, van een try-out van
Theo Maassen tot een première van het Zwolse kleinkunst/muziektheatercollectief Bovenste
Knoopje Open. Een serie die direct naamsbekendheid kreeg onder makers, waardoor we nu
aangeschreven worden door impresariaten met aanbod specifiek binnen deze serie.
De serie Ontdekkingsreis is in 2018 geïntroduceerd om de drempel naar de avontuurlijke
voorstellingen in de vlakke vloer zaal te verlagen en het publiek te stimuleren om kennis te
maken met het werk van relatief onbekende makers en ook deze serie wordt doorgezet. Dit
is de enige serie die nadrukkelijk niet vanuit een genre is opgezet - maar vanuit het
belevingsconcept 'avontuur'.
Voor jeugd en families programmeert Zwolse theaters iedere zondag een
jeugd/familievoorstelling. Daarnaast vindt jaarlijks het Sprookjesfestival plaats tussen kerst
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en oud & nieuw. Een festival met gemiddeld 25 voorstellingen voor kinderen van 2 tot en
met 12 jaar oud. Het festival tro k in december 2018 bijna 4.000 bezo ekers, meer dan ooit.
W ekelijks organiseert Club Cele een gratis toegankelijk pro gramma in Schouwburg Odeon.
Thema's als duurzaamheid, placemaking en diversiteit worden afgewisseld met de landelijke
thema's die vanuit VPRO Tegenlicht worden ingebracht en thema's uit voorstellingen. Zo
organiseerden we in samenwerking met Toneelgroep Oostpool een avond over het thema
voltooid leven, aansluitend bij de voorstelling iHo, en in samenwerking met Firma Mes een
avond over framing en etnische profilering, in het kader van de voorstelling Rish i.

Naast het indelen van de voorstellingen op genre, gidst Zwolse theaters sinds twee jaar de
bezoekers op een nieuwe manier door het aanbod. Er wordt gebruikt gemaakt van vijf
'routes'. ln elke route vallen andere voorstellingen met een ander gevoel, doel of 'veiligheid'.
Theaterbezoekers zijn omnivoren en kiezen in wisselend gezelschap een ander soort
voorstelling. Zwolse theaters gebruikt de routes Avontuur, Bewezen succes, Lachen,
Bewonder en Hersenvoer om de voorstellingen op een nieuwe manier in te delen. De
komende jaren zal in de corporate communicatie en campagnes meer en meer ingezet
worden op de routes om het aanbod beter te ontsluiten en de bezoeker te gidsen door het
ruime en diverse aanbod.
De gemiddelde zaalbezetting daalde in theaterseizoen 18/19 van 65% (in 17 /18} naar 60%,
gemiddeld over alle zalen.
Het percentage "Fans" (ten minste 4 keer naar theater in 1 seizoen) is gestegen, van 6 naar 9
procent. Het percentage "Participanten" (ten minste 1 keer per jaar) zelfs van 8 naar 18%.
Dat betekent. dat we onze gasten beter aan ons weten te binden en dat we beter in staat
zijn gasten vaker terug te laten komen.
Tot slot is het aantal nieuwe bestellers (bezoekers die voor het eerst een kaartje kochten)
van 42% naar 48% gestegen tussen 17/18 en 18/19. Dus we hebben én meer bestaande
gasten kunnen behouden én meer nieuwe gasten weten te verleiden.
Doordat we zo divers kunnen programmeren, blijven we een nieuw publiek bereiken en
daarnaast ons huidige publiek ook stimuleren om uitdagendere keuzes te maken en een
divers aanbod te bezoeken (ook door het aanbieden van contextprogramma's bij het
avontuurlijke/nieuwe aanbod).
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Talentontwikkeling

& Hybride Productiehuis

Zwolse theaters heeft het afgelopen seizoen wederom geïnvesteerd in talentontwikkeling.
Bijvoorbeeld met de start van het TheaterLAB in Theater de Spiegel waar een uniek
samenwerkingsverband is gerealiseerd tussen het onderwijs en de professionele
werkomgeving. Dit is de start van de ontwikkellijn.
Fase 1. De samenwerking is sinds de start van het TheaterLAB uitgebreid met nieuwe
partners en er zijn twee belangrijk nieuwe ambities geformuleerd: het realiseren van een
voorstelling met de studenten en het organiseren van een mini- festival in het
Papenstraattheater, gevuld met presentaties door de studenten. Deze samenwerking
verdient landelijke bekendheid, waar dan ook op ingezet wordt in 2020. Hier kan een
voorbeeldmodel gerealiseerd worden, voor andere theaters en onderwijsinstellingen.
Fase 2 van de ontwikkellijn is het begeleiden van jonge makers, die net afgestudeerd zijn. ln
Overijssel en in Nederland ontbreekt door het wegvallen van een groot aantal
productiehuizen de springplank, van leren naar presteren. Voor deze fase worden twee
makers gekozen die een ondersteuningstraject op maat krijgen, met een maximale duur van
twee jaar. De ondersteuning die geboden wordt, ligt op diverse terreinen: het ontwikkelen
van een signatuur, marketingadvies en/of bijvoorbeeld het maken van 'vlieguren' door te
spelen of te regisseren. Ook dit gedeelte van de ontwikkellijn kan tot een voorbeeldmodel
leiden, voor collega instellingen in het land.
Het hybride productiehuis, zoals ook omschreven in de eerste aanvraag, is
Fase 3 en tevens laatste fase van de ontwikkellijn van Zwolse theaters: het (co)produceren
van een of meerdere professionele (muziek)theatervoorstelling in samenwerking met
verschillende partners in de regio en het land. ln seizoen 2019-2020 is dit de voorstelling
Oorlogswinter, in samenwerking met Theatergroep de Jonge Honden en Stichting 4 Oost.
Naast het opzetten van dit kader, zijn er per fase veel verschillende projecten gerealiseerd.
Een korte opsomming om een aantal voorbeelden te noemen: TheaterLAB samenwerking
Deltion, 10 masterclasses voor Deltion & Landstede in samenwerking met diverse
gezelschappen, de Hello Cello Dag- een initiatief van Zwolse theaters en Cello Biënnale
Amsterdam in samenwerking met ArtEZ conservatorium, het Britten Jeugd Strijkorkest en
Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel, CLASSSH in samenwerking met Hedon en Orkest van het
Oosten, twee nieuwe producties voor Theater na de Dam en maar liefst zeven
afstudeervoorstellingen van ArtEZ tijdens het Stadsfestival en in programmering Zwolse
theaters.
Het Hybride productiehuis, een samenwerkingsverband tussen Zwolse theaters en Hedon is
officieel als Proeftuin benoemd na de sessies voor het vormen van het Profiel Stedelijke
Cultuurregio Zwolle. Hiervan worden de resultaten in het volgende jaarverslag beschreven.
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Hoogtepunten uit de programmering 2018-2019
Juli:

Tot ver in juli vinden eindvoorstellingen plaats van Zwolse dans- en amateurgezelschappen
en zijn er eindexamenuitvoeringen van ArtEZ conservatorium. Ook bijzonder is dat Theater
de Spiegel op 17 juli volloopt met bijna 800 bezoekers voor de Formule 1 Show met Olav Mol
en Jack Plooij.
Augustus:
7.000 eerstejaars studenten maken een deel van hun introductie in de Bruisweek mee in
Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel en zien daar op maat gemaakte voorstellingen van
improvisatie-theatergroep Op Sterk Water en de cabaretgroepen Herman in een bakje
geiten kwark en Zoutmus. Van 30 augustus t/m 2 september presenteert Stichting
Blauwvingerproducties in en naast Theater de Spiegel het festivalhart van het Stadsfestival
2018, voor de tweede keer op deze locatie met voorstellingen op het festivalterrein en
ongebruikelijke plekken in Theater de Spiegel zoals in de fietsenkelder, het TheaterLAB en
toneel op toneel. Eén van de hoogtepunten is de voorstelling Mobile Homme van het Franse
gezelschap Transe Express Company, die hoog in de lucht voor een spetterend spektakel
zorgen.
September:
Guus Meeuwis opent het voorstellingsseizoen in Theater de Spiegel met twee uitverkochte
voorstellingen en ook Jochem Myjer weet Theater de Spiegel drie keer uit te verkopen in
september. De moderne dansserie Dans op Donderdag begint aan een tweede seizoen en
spreekt maar liefst gemiddeld 141 bezoekers aan om iedere derde donderdag van de maand
naar een vlakke vloervoorstelling in Schouwburg Odeon te komen. Panama Pictures verzorgt
de openingsvoorstelling van Dans op Donderdag met een cross over productie met moderne
dans, circus en live muziek. Ook starten we in september met het nieuwe concept
Proefdraaien in de Paap: Nieuwe cabaretiers of gevestigde namen komen hun nieuwste
show uitproberen. Ook dit is een succes te noemen met een gemiddeld bezoekersaantal van
57 personen over 29 voorstellingen. Alex Ploeg trapt af met twee try-outs van zijn
voorstelling Ultimatum.
Oktober:
De Edwin Evers Band zet in oktober drie keer een uitverkocht Theater de Spiegel op z'n kop.
De Theateralliantie brengt daarnaast het succesvolle toneelstuk Sophie over het bijzondere
leven van een gewone vrouw, met Tjitske Reidinga in de titelrol. Vier avonden lang weet ze
het publiek in de Hemminkzaal te ontroeren én te laten lachen. Een zeer bijzonder project is
Hello Cello, begin oktober. Hello Cello is het educatieve programma van de Cello Biënnale.
Het laat kinderen en jongeren kennismaken met de cello, leert ze samenspelen en promoot
klassieke muziek op basisscholen. Het minifestival bestond uit masterclasses en workshops,
een kindervoorstelling, kamermuziekconcerten en een optreden van het regionale Hello
Cello Orkest. Dit alles in samenwerking met het Britten Jeugd Strijkorkest, ArtEZ
conservatorium, en Stichting De Vuurvogel.
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Theater Utrecht laat in de voorstelling Thuislozen zien en voelen wat het is om geen thuis te
hebben. De toeschouwers mengen zich beide avonden op het toneel van Theater de Spiegel
tussen de acteurs en ervaringsdeskundigen. Deze interactie maakt diepe indruk. Verder
zorgt Jochem Myjer wedero m drie avonden voor veel hilariteit. Ditmaal speelt hij in Theater
de Spiegel voor bezoekers uit Hardenberg, Emmeloord en Steenwijk. Een bijzondere
regionale samenwerking.

November:
November is een goede maand voor muziekliefhebbers. Zowel The Analogues als Racoon
weten Theater de Spiegel volledig te vullen. En Lisa Loïs verkoopt de Hemminkzaal in
Schouwburg Odeon uit, net als Charley Luske met The story of... George Michael. Ook de
shows van Ellen ten Damme (Paris, Berlin) en Alex Klaasen (Showponies) zijn een denderend
succes in de Theater de Spiegel. De Nederlandse Reisopera brengt een prachtige uitvoering
van Tosca van Puccini en weet hiermee ook meer dan 800 bezoekers te bereiken. De
voorstelling JUDAS, naar het boek van Astrid Holleeder, doet twee avonden veel stof
opwaaien in Theater de Spiegel. Het verhaal over Willem Holleeder, gezien vanuit het
perspectief van zijn zus Astrid, houdt je op het puntje van je stoel.
December:
Zwolse theaters neemt in december wederom deel aan de Theateralliantie en brengt vijf
dagen lang het toneelstuk We zijn hier voor Robbie van Het Nationale Theater. De
Australische circusproductie Scotch & Soda is zes keer te zien in de Hemminkzaal in
Schouwburg Odeon, vlak voor kerst. Kerst en oudjaar worden gevierd met het ballet De
Notenkraker van het Charkov Staats Ballet, De Messiah van De Nieuwe Philharmonie Utrecht
in de Grote Kerk, de musicalklucht Charley- met Jon van Eerd in de hoofdrol - en de elfde
editie van het Sprookjesfestival. Het Sprookjesfestival trekt ruim 4.000 bezoekers, met als
hoogtepunt De Kleine Zeemeermin in een afgeladen Theater de Spiegel.
Januari:
Amsterdam Sinfonietta brengt in hun jaarlijkse Nieuwjaarstraditie een genre-overstijgende
combi met Blaudzun. Het succes van het Monstermania weekend laat zien dat Meneer
Monster ontzettend populair is bij kinderen (en hun ouders) met o.a. de voorstellingen De
Waanzinnige Boomhut en De Gruffalo. Bertolf gaat verder in première met zijn voorstelling
Soelaas en verkoopt hiermee de Hemminkzaal in Schouwburg Odeon uit. Ook zien we weer
volle zalen bij de voorstellingen van Harrie Jekkers en Klein Orkest, de Dutch Eagles, Richard
Groenendijk en uiteraard bij Claudia de Breij, die vier keer haar publiek in Theater de Spiegel
- samen met een fanfare - laat dansen door het hele gebouw (en daar buiten).
Februari:
Bezoekers weten inmiddels goed hun weg te vinden naar een nieuwe traditie van
Theatercolleges met deze maand in de hoofdrol Joris Luyendijk en Dick Swaab. Ook Thomas
Acda verkoopt de Hemminkzaal in Schouwburg Odeon uit met zijn eerste soloproductie.
Youp van 't Hek vult weer tweemaal Theater de Spiegel met zijn voorstelling Met de Kennis
van nu. Soof, de Musical, die in februari zes keer in Theater de Spiegel speelt, streelt alle
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zintuigen van de bezoeker. Soof, gespeeld door Maike Boerdam, kookt namelijk tijdens de
voorstelling voor de 10 0 bezoekers die bij haar op het toneel zijn aangeschoven. Gelukkig
zijn er ook hapjes voor het publiek dat de voorstelling vanuit de zaal bekijkt.

Maart:
ln maart bereiken we veel jong publiek bij de debuut voorstelling van YouTube-ster Nienke
Plas, die de Hemminkzaal in Schouwburg Odeon uitverkoopt. Ook tv-stylist Fred van Leer
adviseert op zijn eigengereide wijze met name jonge vrouwen op het gebied van kleding in
een hilarische uitverkochte show. Ook bij de cabaretvoorstelling van de Rotterdamse Patrick
Laureij zit de zaal vol met jonge bezoekers. Toneelgroep Oostpool heeft groot succes met
het toneelstuk People, Places & Things, dat twee keer te zien is in de Dommerholtzaal, met
een schitterende hoofdrol voor Hannah Hoekstra die hiervoor ook genomineerd is voor de
prestigieuze Theo d'Or. Klassieke hoofdrollen zijn er deze maand voor harpist Remy van
Kesteren en voor het Alma Quartet dat schittert in de maandelijkse goedbezochte serie
Koffie & Klassiek op Zondag. Met Orkest van het Oosten en Poppodium Hedon coproduceert
Zwolse theaters voor de tweede keer CLASSSH, een bijzondere muzikale ontmoeting waarbij
de vierde wand volledig doorbroken wordt, het publiek (250 personen) plaatsneemt op het
podium bij en zelfs tussen het orkest, waarbij conventieloos genoten kan worden van
klassiek in combinatie met een DJ. Theater Rotterdam brengt verder twee keer een zeer
komische bewerking van Hamlet, voor hun jaarlijkse familievoorstelling. Ook wordt er veel
gelachen bij de feelgood musical All Stars die in maart vijf keer in Theater de Spiegel staat.
Zwolse theaters coproduceert verder samen met Richard Schoonhoven voor het tweede jaar
de swingende productie Journey Through Black Gospel, met als wens om dit ook een derde
keer te gaan coproduceren.
April:
ln april brengen we in de Grote Kerk voor ruim 300 bezoekers een ontroerende versie van
De Matthäus Passion uitgevoerd door De Nieuwe Philharmonie Utrecht. Een verrassing is de
jonge YouTube- en televisiester, Kaj Gorgels, die voor de Hemminkzaal in Schouwburg
Odeon wordt bijgeboekt, maar uiteindelijk Theater de Spiegel uitverkoopt met een komisch
verhaal over zijn leven. Ook boeken we de succesmusical Evita twee keer bij in Theater de
Spiegel. Brigitte Heitzer weet als Evita Perron te ontroeren en is ook zelf in tranen, nadat ze
bij ons de dernière speelt - de laatste voorstelling van de tournee - in de titelrol waarmee ze
meer dan tien jaar geleden doorbrak. Andere successen zijn er voor Daniël Arends, Brigitte
Kaan dorp, Stef Bos, Jandino in de klucht Judeska in de TBS Kliniek en voor The Sound of
Silence, een ode aan Simon & Garfunkel door Joost Batman en Niels van der Gulik.
Mei:
Zwolse theaters produceert wederom Theater na de Dam (i.s.m. Bevrijdingsfestival
Overijssel). Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten
theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te
voorzien. ln en rond Schouwburg Odeon spelen gelijktijdig vijf voorstellingen van Zwolse
makers die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Ruim
duizend bezoekers maken deze bijzondere avond mee. Ook bijzonder is de klassieke groep
13

Pynarello. Ze laten zien dat klassieke muziek anders kan, avontuurlijker, spontaner, directer,
zonder dirigent en zonder bladmuziek. De reacties van ons publiek zijn ronduit lovend,
waardoor een vervolg niet uit kan blijven. Ook zijn er hele goede reacties op de voorstelling
All hands on deck van Scapino Ballet en De Wëreldbänd. Voor de eerste keer staat Scapino
Ballet twee avonden aaneen in Theater de Spiegel. Hiermee laten we zien dat we graag
verder willen bouwen met dit dansgezelschap. Verder trekken ook Rundfunk, Peter
Pannekoek, Single Camping, Yentl & de Boer, Frank Boeijen en Martijn Koning volle zalen.

Juni:

Theater de Spiegel is tot in de nok gevuld als Arjen Lubach tweemaal zijn satirische
cabaretvoorstelling speelt. Miss Montreal laat tevens een vol huis uit z'n dak gaan met haar
grote enthousiasme en aanstekelijke muziek. We sluiten seizoen 2018-2019 in Schouwburg
Odeon af met een uitverkochte voorstelling van Micha Wertheim. Verder hebben we weer
drie weken lang vele eindexamens van ArtEZ Conservatorium en ArtEZ Kunstacademie in
schouwburg Odeon.
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Sales & Evenementen

Seizoen 2018-2019 was een seizoen met vele hoogtepunten, wat heeft geresulteerd in de
hoogste opbrengst ooit afkomstig van evenementen & congressen. Regio Zwolle komt
steeds meer in het vizier van zakelijk Nederland en daar plukt Zwolse theaters de vruchten
van. Grote landelijke organisaties als productiemaatschappij Blue Circle, bouwbedrijf PlegtVos, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Stichting Langerhans kozen voor Zwolse
theaters als zijnde evenementenlocatie. Ook belangrijke lokale organisaties mochten we
verwelkomen met grote evenementen, zoals De Librije met het 25-jarig jubileum en hun
Chef's Revolution. En ook het Carnavalsconcert was grootser dan ooit. Hoewel het aantal
evenementen & congressen gedaald is, is de omzet enorm gestegen. We hebben dus veel
meer grote evenementen in huis gehad, wat financieel veel interessanter en rendabeler is.
Grotere evenementen betekent ook een langer en intensiever productieproces. Hiervoor
heeft Domein Commercie een intensieve samenwerking met Domein Productie. Doordat het
productieproces bij onze collega's ligt, kan Domein Commercie de focus houden op sales en
relatiebeheer. We merken dat we het als locatie voor evenementen en congressen niet
moeten hebben van koude acquisitie. De beste manier om evenementen en congressen
binnen te halen bij Zwolse theaters is door het creëren en onderhouden van een warme
relatie met (potentiele) opdrachtgevers. Top-of-mind zijn. Bijvoorbeeld door structureel
(telefonisch en face-to-face) contact te onderhouden met huidige opdrachtgevers, het
organiseren van relatiebijeenkomsten voor potentiele opdrachtgevers en het vergroten van
het zakelijk netwerk door aanwezigheid bij diverse regionale en landelijke netwerk- en
businessclubs. Daarnaast starten we met de uitrol van een eigen marketingstrategie voor de
zakelijke markt, waarin we ons focussen op online vindbaarheid, het creëren van content
(offline en online) en het intensiveren van samenwerkingen met nieuwe/bestaande mediaen boekingspartners uit de evenementenbranche. De relaties met huidige en potentiele
opdrachtgevers gaan we komend seizoen verder verstevigen en uitbouwen.
Sponsoring/partnerships
De wereld van sponsoring is aan het veranderen. Sponsoring is uit, partnering is in: een
langdurige intensievere samenwerking die voor beide partners succesvol is. Deze
samenwerking levert meer waardering en sympathie voor beide merken op. Hierbij gaat het
niet meer alleen over het geven van geld in ruil voor exposure, maar het gaat hierbij vooral
over het zoeken naar onderliggende kernwaarden die beide partners aan elkaar verbindt en
die samen worden uitgedragen. Deze ontwikkeling is sinds afgelopen seizoen ook gaande bij
Zwolse theaters. De totstandkoming van een samenwerking én onderzoeken wat de
gezamenlijke strategische doelen en kernwaarden zijn vergt tijd en een lange adem.
Na het voeren van vele gesprekken met betrokken ondernemers constateren we dat de rek
qua hoogte van de financiële sponsorbijdrage er wel uit is. Alle contracten zijn opgehoogd
met kleine bedragen. Koos men vroeger voor één of twee goede doelen waar een groot
bedrag naar toe ging, zo kiest men nu voor meerdere goede doelen. Het budget wordt dus
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verdeeld over meerdere goede doelen. En als men eenmaal gekozen heeft, blijven ze loyaal
aan die partij. Zo ook bij Zwolse theaters.
De komende jaren verwachten we dat kennis- en dienstenuitruil vaker een onderdeel zal zijn
van de samenwerking. We verw achten dat er de komende jaren nieuwe bedrijven bij komen,
die zich graag aan ons willen binden, maar dus niet met hele grote bedragen. W e zetten
volop in op het uitdiepen van huidige samenwerkingen en het creëren van nieuwe
samenwerkingen met ondernemers in Zwolle. Dit zal resulteren in meer waarde (financieel,
kennis en diensten) en een betere positionering in Zwolle en de regio.

Horeca & Gastontvangst
Café Foyé heeft wederom haar plaats binnen Zwolse theaters waargemaakt en is niet meer
weg te denken als een levendige culturele hotspot die niemand meer wil missen. Niet alleen
de theaterbezoeker maar ook de bezoekers van de stad en de regio vinden er hun plek.
Mede op basis van het succes van Café Foyé hebben we besloten Koperen Kees, de horeca in
de Spiegel in eigen beheer te nemen. Na intensieve gesprekken met de voormalig uitbater,
de Raad van Toezicht, de gemeente en adviseurs is per 1 juli 2019 de horeca in eigen beheer
genomen. Ter ondersteuning van de besluitvorming is een gedegen business case
geschreven waarin de inhoudelijke en financiële argumenten voor de overname zijn
beschreven. Er is voor gekozen de beide horeca-activiteiten onder te brengen in één
juridische entiteit, een besloten vennootschap (BV). Zwolse theaters is 100% aandeelhouder.
ln de zomer van 2019 is Koperen Kees verbouwd en in september heropend met de nieuwe
naam KEES.
De 'totaalbeleving' van onze gasten en artiesten heeft continu onze zorg en aandacht. Onze
gastvrijheid versterkt het effect van de programmering en we dragen zorg voor tevreden
gasten, artiesten en partners. We weten een steeds grotere groep vrijwilligers aan ons te
binden, waar we heel blij en trots op zijn. Het verloop van de vrijwilligers is minimaal en er is
zelfs een wachtlijst. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in de contacten met de gasten
tijdens voorstellingen.
Ook dit jaar hebben wij weer meer dan 120 studenten Luchtvaartdienstverlening van het
Deltion College kunnen laten kennismaken met het gastheer-/gastvrouwschap in het
theater. En ook komend seizoen wordt de samenwerking met deze opleiding van het Deltion
College voortgezet.
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Financiën & HRM

Het team Financiën besteedt veel aandacht aan rapportages en analyses en ondersteunt
hiermee het management. Inmiddels is het hoofd Financiën doorgegroeid tot Financial
Controller waardoor de bijdrage van de externe Financial Controller kan worden beperkt.
De medewerker Financiën & Administratie heeft, na het vertrek van de HR-adviseur, de taak
van Personeelsadministratie er bij genomen en is tevens begonnen aan een HR-opleiding.
Ter ondersteuning is een medewerker Administratie aangenomen voor drie dagen per week.
ln verband met de relatief beperkte omvang van de organisatie hebben we afscheid
genomen van de HR-adviseur. Een deel van de werkzaamheden zijn ondergebracht bij de
medewerker Financiën & Administratie en een ander deel bij de afdelingsmanagers en
coördinatoren. Indien noodzakelijk wordt extern advies ingewonnen bij deskundigen.
Er is het afgelopen jaar ingezet op een hogere mate van betrekken van medewerkers bij
ideevorming, besluitvorming en resultaten. Medewerkers worden uitgenodigd om
verbeteringen met elkaar te delen of er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Niet
achteraf met kritiek komen maar ingrijpen wanneer dat (nog) kan. Een mooi voorbeeld is de
betrokkenheid van medewerkers van de afdeling Techniek bij de Programmering waardoor
vooraf betere afstemming bij zaalplanning heeft plaatsgevonden maar zelfs ook een stuk is
geprogrammeerd op advies van een technicus.
Ook is de medewerkers gevraagd om nieuwe dingen te proberen en te evalueren. Een mooi
voorbeeld daarvan is het Pop Up Museum dat in de zomer van 2019 in Theater de Spiegel
heeft plaatsgevonden. Tachtig lokale kunstenaars mochten maximaal drie eigen werken voor
een periode van tien weken ophangen in Theater de Spiegel. Een mooi medewerkersinitiatief waardoor Theater de Spiegel in de zomer open was en kunstenaars een podium is
geboden hun werk te kunnen tonen.
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Techniek en ICT

Zwolse theaters heeft de lijn van investering in het vastgoed en technische uitrusting ook dit
jaar voortgezet. Het onderhoud vergt mede door het intensievere gebruik van met name het
voorgebouw (publieksgedeelte) steeds meer aandacht. Het afgelopen seizoen is de keuken
van Schouwburg Odeon (asbestsanering koelcel) flink onder handen genomen en opgefrist.
Op het gebied van ICT vervanging, optimalisering en aanvulling zijn grote stappen gemaakt.
De nieuwe server draait en we zijn overgestapt op een nieuw platform (Microsoft remote
desk op Windows remote server R2), daarnaast draait de nieuwe straalverbinding tussen
Schouwburg Odeon en de Theater de Spiegel naar tevredenheid en hebben we een nieuwe
firewall server in gebruik genomen. Naast meer gebruikerscomfort is hiermee de beveiliging
van de ICT-omgeving op een hoger plan gebracht.
Op het vlak van theatertechniek hebben we de definitieve opdracht kunnen geven voor het
vervangen van de trekkenwandbesturing in de Theater de Spiegel. Een goede samenwerking
met de gemeente Zwolle in de aanbesteding resulteerde in een gedegen goed afgewogen
keuze naar ieders tevredenheid. De installatie van het nieuwe systeem zal plaatsvinden in de
zomer van 2019.
Gebouw en investeringen
We hebben het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) voor de gebouwen en apparatuur
afgerond en laten deze nu jaarlijks updaten door een extern bureau om de continuïteit te
garanderen. ln overleg met de gemeente Zwolle worden de laatste keuzes gemaakt voor wat
betreft de verdeling van kosten van de onderhoudscontracten van de installaties.
Door het MJOP hebben we goed inzicht in de noodzakelijke investeringen en wie er
verantwoordelijk is voor de kosten. Door het intensief gebruik van de apparatuur en
gebouwen ontkomen we niet aan noodzakelijke investeringen. Het komende seizoen zullen
met name onze lichtcomputers en geluidsinstallaties vervangen moeten worden, apparatuur
dat van vitaal belang is voor de dienstverlening van Zwolse theaters.
We zijn er trots op dat we onder bezoekende gezelschappen en technici nog steeds te boek
staan als een optimaal theater, waar snel gewerkt kan worden met professionele technici en
sprake is van hoogwaardige gebouwen en faciliteiten.
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Governance: Ondernemingsraad en Raad van Toezicht
1.

De Ondernemingsraad

ln het seizoen 2018-2019 is de OR veranderd van samenstelling. Twee leden zijn blijven
zitten en aangevuld met drie verkozen vertegenwoordigers uit andere domeinen. Nu zijn er
weer vijf leden). Voor de OR was seizoen 2018-2019 een rustig seizoen. Na de wisseling van
directeuren en met de komst van Rob Zuidema is er meer stabiliteit en rust gekomen.
OR als klankbord
De OR fungeert als klankbord voor de directie en pikt signalen op vanuit de werkvloer. Er is
een prettige samenwerking ontstaan. Door de komst van Rob Zuidema is het medewerkerstevredenheidonderzoek, waar we het seizoen daarvoor nog druk mee waren, naar de
achtergrond geschoven. En dat is ook logisch want er wordt veel meer met elkaar gesproken,
afgestemd en gecommuniceerd dan in de seizoenen daarvoor. Er is meer aandacht voor
elkaar. Het vragenuurtje dat de OR had ingesteld om met medewerkers te spreken is
inmiddels opgeheven. Medewerkers hebben op dit moment geen behoefte aan een
vragenuurtje. Wel spreken de leden van de OR regelmatig met andere medewerkers om te
horen hoe het gaat.
83 Status
De OR ondersteunde het vorig seizoen de aanvraag van Zwolse theaters bij OCW en ABP om
te komen tot opheffing van de B3-status per 1 januari 2019. Dat is inmiddels gebeurd en
Zwolse theaters heeft geen B3 status meer. Zwolse theaters is niet langer een verplichte
deelnemer van de pensioenregeling van het ABP (omzetting naar vrijwillige aansluiting)
alsmede niet langer eigen risicodragend voor het UWV (en de WW).
Dit past beter bij Zwolse theaters omdat we in de toekomst steeds meer eigen inkomsten
willen genereren. Een status als overheidswerkgever is daarom niet meer passend bij de
ambitie van Zwolse theaters. Zwolse theaters biedt haar medewerkers de
arbeidsvoorwaarden van de cao Nederlandse Podia.
Overstap van NLG Arbo naar Rienks Arbodienst
Begin dit jaar is Zwolse theaters overgestapt van NLG Arbodienst naar Rien ks Arbodienst.
Reden hiervoor is dat de verzuimbegeleiding van NLG Arbo de afgelopen seizoenen niet
adequaat is verlopen en Zwolse theaters niet meer tevreden was over NLG Arbo. Rienks
Arbodienst is in het verleden ook de arbodienst van Zwolse theaters geweest en daar was
men destijds tevreden over.
Vertrouwenspersoon
Na het vertrek van de HR-medewerker, tevens vertrouwenspersoon, was er geen
vertrouwenspersoon meer aanwezig binnen Zwolse theaters. De OR stelde voor om één
vertrouwenspersoon binnen Zwolse theaters te benoemen en één vertrouwenspersoon
binnen Rien ks Arbodienst aan te wijzen. Nienke Laarman is onze vertrouwenspersoon
binnen Zwolse theaters.
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Ouderenbeleid

De OR is met een voorstel gekomen om het ouderenbeleid en de werktijden hieromtrent
aan te passen voor een duurzame inzetbaarheid. Er is opgemerkt dat oudere medewerkers
van de technische dienst het steeds moeilijker vinden om lange diensten te draaien. Na een
dienst van 14 of 16 uur heeft de medewerker steeds meer tijd nodig om daarvan te
herstellen. Een vrije dag na een lange dienst geeft niet voldoende rust om daarna weer
verder te gaan. Om tot een meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers te komen heeft
de OR een voorstel gedaan om de tijden aan te passen, anders dan nu in de CAO staat. Het
ouderenbeleid zal in eerste instantie wellicht tot een lichte kostenverhoging leiden, maar dat
kan op de lange termijn worden terugverdiend door een besparing op ziekteverzuim ten
gevolge van te zwaarbelaste oudere medewerkers. Op een later tijdstip wordt dit beleid nog
geëvalueerd.
De OR is een gewaardeerde gesprekspartner voor directie, Raad

van Toezicht en

medewerkers van Zwolse theaters.
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2.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse theaters is vijf keer bijeen geweest in seizoen
2018-2019. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg gehad met de
directeur/bestuurder.
Statutair legt de Raad van Toezicht de maximale zittingstermijn voor de leden vast voor een
periode van twee keer vier jaar. Het rooster van aftreden is openbaar.
ln de vergadering van de Raad van Toezicht is afgelopen jaar onder meer gesproken over: de
jaarrekening 17-18, de begroting 19-20, de meerjarenbegroting, het in eigen beheer nemen
van de horeca voor de Theater de Spiegel, de juridische vorm voor alle horeca-activiteiten
(Café Foyé en Koperen Kees, Stichting Horeca is omgezet in Krommer BV) en sponsoring. Er
is een aantal keren gesproken over de ambitie in de programmering en mogelijke
verbouwingen aan de Theater de Spiegel. De behoefte is uitgesproken om te komen tot een
beléidsdocument dat richting geeft aan de meer jaren ambitie en als toetssteen voor
besluitvorming in de ambitie. Een eerste versie van dit document zal besproken worden in
oktober 2019.
Periodiek is er gesproken over de algemene stand van zaken, de actuele cijfers en prognose
rondom kaartverkoop, financiën en verzuim. Daarbij zijn algemene personele zaken aan de
orde geweest.
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar eenmaal samengekomen met het voltallige
managementteam. Dit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst.
De Raad van Toezicht is onbezoldigd.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen (inclusief rooster van aftreden):
Theda Bodewes
Aangetreden: 1 januari 2013, lste zittingstermijn tot 1 januari 2017, 2de zittingstermijn als
voorzitter Raad van Toezicht eindigt op 1 januari 2021
Hoofdfunctie: DGA Theda Bodewes Shipyards
Nevenfuncties:
• Voorzitter RvC Scania Nederland
• Lid RvT Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij -

KNRM
•
•
•
•
•
•

Lid van de Academie De Gouden Ganzeveer
Voorzitter Internationaal Strategisch Overleg (ISO)
o Voorheen Dutch Trade & Investment Board {DT/BJ
Raad van Advies Stoom Sleepboot 'FURIE'
Beschermvrouw Stichting 'Schipper mag ik ook eens varen'
Lid Committee Bureau Veritas Benelux
Lid Committee Lloyds Register
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Coby Zandbergen
Aangetreden: 1 juli 2015, lste zittingstermijn tot 1 juli 2019, 2e zittingstermijn eindigt op 1
juli 2023
Hoofdfunctie: Voorzitter - College van Bestuur Cibap
Nevenfuncties:
•
•
•

Vice voorzitter Stichting Academiehuis/Grote Kerk Zwolle
Bestuur Stichting Creatieve Coöperatie Zwolle
Kamerheer van de Koning voor de Provincie Overijssel

Marcel van Vilsteren
Aangetreden: 1 juli 2015, lste zittingstermijn tot 1 juli 2019, 2e zittingstermijn eindigt op 1
juli 2023
Hoofdfunctie: Register makelaar & taxateur o.z. - de Graaf van Vilsteren bv, Makelaars o.g.
Nevenfuncties:
• Voorzitter van de Stichting Lions Helpen
• Lid van het bestuur van het Johan Cele Gala
• Voorzitter de Stichting Zwols Kegelhuis
• Penningmeester van de FIABCI, chapter Nederland (internationale vastgoed
•
•

organisatie)
Lid van de Stichting Lions Nieuwjaarsconcert
Lid van de Franchiseraad van Garantiemakelaars Nederland

Jan Bezemer
Aangetreden: 1 juli 2018, lste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2022
Hoofdfunctie: Interim Management
Nevenfuncties:
• Lid bestuur van een pensioenfonds
• Voorzitter beleggingscommissie van een pensioenfonds
•
•

Lid RvC VU Hematologie
Lid RvT Stichting 4-0ost
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Vooruitblik seizoen 2019-2020

Het vastleggen van de ambitie in een visiedocument voor de komende vijf jaar is nu aan de
orde. Er zijn veel ingrediënten verzameld om te komen tot uitgangspunten die richting gaan
geven aan besluiten en dagelijkse werkzaamheden. Er is een goed fundament voor
ambitieuze doelen. Het team is er klaar voor om de volgende stap te maken. Meer
bezoekers, meer relaties en samenwerking in de stad, de regio en in het land met diverse
partijen. Onze bezoekers, makers, culturele partners in het professioneel en amateur,
ondernemers, provincie en natuurlijk de gemeente. De positie van de organisatie op het
gebied van programmering, productie, en talentontwikkeling is versterkt. Op dit gebied staat
Zwolse theaters steviger in de samenleving.
Het zwaartepunt binnen de begroting voor 2019-2020 ligt op de ontwikkeling van de
verhoging van eigen inkomsten door optimale voorstellingsresultaten, inkomsten uit
partnerships/sponsoring, verhuringen en de Horeca.
Prioriteit heeft de ontwikkeling en het gezond houden van het personeel. Er wordt veel van
de medewerkers gevraagd, we moeten met minder mensen meer doen. De ouder wordende
collega's moeten we daarbij goed ondersteunen, de jongere collega's faciliteren in het
opdoen van kennis en ervaring. Aandacht blijft er de komende periode voor noodzakelijk
groot en klein onderhoud van de gebouwen Schouwburg Odeon en Theater de Theater de
Spiegel.
Het komende theaterseizoen staan de volgende speerpunten centraal in de
marketingstrategie: corporate communicatie, marketing zakelijke markt, marketing in de
stad vanuit inhoud (samenwerking gezelschappen en partners in de stad) en CRM waar de
customer journey een belangrijk onderdeel van is.
Stadsfestival 2019

Zwolse theaters heeft met het afsluiten van het Stadfestival 2019 aan de belofte om drie
keer het festival te organiseren voldaan. Evaluatie van de drie festivals zal bepalen of en hoe
Zwolse theaters betrokken kunnen en willen blijven. De begroting voor het Stadsfestival
maakt geen onderdeel uit van de begroting van Zwolse theaters, maar staat op zichzelf.
Stad en Regio

De ambitie van de regio om de vierde economische regio van Nederland te worden kan
alleen slagen als er sprake is van gedegen cultuurbeleid. De plaats van cultuur binnen de
creatieve sector is een feit. Het theater levert een bijdrage aan het agenderen van de
creatieve sector bij de beleidsmakers. Daarbij gaat cultuur en creativiteit veel verder dan
statische kunstvormen waar naar gekeken kan worden. Creativiteit is van levensbelang voor
ondernemingen. Stelt u zich een research en development afdeling, of marketing afdeling
voor zonder creativiteitten. Vanuit het regionale cultuurprofiel zal Zwolse theaters bijdragen
aan het versterken van het vestigingsklimaat in de regio.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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4 BALANS PER 30 JUNI 2019
na resultaatbestemming
30Juni2019

€

30juni2018

€

€

€

Toelichting
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1]

Voorraden

2]

10.592

9.354

3]
4]

211.933
31.671

247.179
149.161
72.053

2.181.266

Vorderingen
Debiteuren
Vordering op verbonden partijen
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige vorderingen en
overlopende activa

5]

42.885

6]

312.600

Liquide middelen

7]

Totaal activa

609.681

2.254.422

171.245

648.992

889.969

836.119

3.680.916

3.739.533

30juni2019

30juni2018

€

€

€

€

45
335.405

335.450

45
259.389

259.434

Toelichting
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Overige reserves
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Langlopende schulden
Overige schulden
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
Crediteuren
Schulden aan verbonden partijen
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva

8)

9]

583.750

506.250

10]

599.717

11]
12]
13]

119.200
788.983
8.000

114.600
576.857
8.000

14]

84.827

43.823

15]

1.160.989

599.717

2.161.999

3.680.916

714.317

1.516.250

714.317

2.259.531

3.739.533
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5 STAA T VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018/2019
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018/2019
€

2018/2019
€

2017/2018
€

Toelichting
Omzet en subsidies
Subsidiebaten en bijdragen
Opbrengst voorstellingen
Opbrengst verhuringen/producties/stadsfestival
Opbrengst pacht en artiestenfoyer
Opbrengst advertenties
Opbrengst diversen

4.622.676
2.781.102
935.903
323.390
22.324
76.867

4.643.383
2.700.000
865.000
334.775
30.000
67.500

4.548.222
3.001.205
839.019
343.553
32.874
56.411

8.762.262

8.640.658

8.821.284

2.667.184
198.201
4.789
35.657

2.601.000
165.000
3.300
41.250

2.743.049
101.224
3.754
40.756

2.905.831

2.810.550

2.888.783

5.856.431

5.830.108

5.932.501

2.305.810
344.563
3.041.613
77.500

2.491.553
345.000
2.828.136
77.500

2.443.511
343.291
2.995.016
107.500

5.769.486

5.742.189

5.889.318

86.945
-10.929

87.919
-11.100

43.183
-11.194

76.016

76.819

31.988

0

0

0

Resultaat na vennootschapsbelasting

76.016

76.819

31.988

Dotatie/onttrekking aan overige reserves

76.016

76.819

31.988

Kostprijs omzet
Kosten voorstellingen
Kosten verhuringen/producties/stadsfestival
Kosten artiestenfoyer
Kosten overig

16)

17)

18]
19)
20)

Brutomarge
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten
Dotatie voorziening groot onderhoud

21]
22)
23)

Som der bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting
af: verschuldigde vennootschapsbelasting

24)
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KASSTROOMOVERZICHT
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
30juni2019
€
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen op materiele vaste activa
- mutatie in voorzieningen
Mutaties in het werkkapitaal:
- voorraden
- kortlopende vorderingen
- kortlopende schulden ( excl.
schulden aan kredietinstellingen

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

86.945
344.564
77.500

422.064

-1.238
40.549
-102.131

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente

30juni2018
€

43.183
343.291
107.500

450.791

-2.676
176.761
-62.820

-16.427

446.189
7
-10.938

€

-10.931

157.659
651.632

3
-11.197

-11.195

435.258

640.437

-271.408

-121.621

-110.000

-118.400

53.850

400.416

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Toe/afname geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen

2018/2019

€
Beginsaldo:
Stand per 1 juli
Stand per 30 juni
Toe/afname geldmiddelen

2017/2018
€

836.119
889.969

435.702
836.119

53.850

400.416
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
Stichting Zwolse Theaters, gevestigd Spinhuisplein 14 te Zwolle, heeft als doelstelling het faciliteren
van de podiumkunst in Zwolle en het verhuren van ruimtes, middelen en diensten.
Verbonden partijen
Stichtingen en projecten die worden bestuurd door hetzelfde bestuur als Stichting Zwolse
Theaters worden in de jaarrekening aangemerkt als verbonden partijen:
- Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters (voorheen Stichting Sponsors van Odeon)
- Stichting Horeca Zwolse Theaters (m.i.v. 1/7/2019 ondergebracht in Krommer BV)
Transacties met verbonden partijen zijn apart gepresenteerd in de jaarrekening.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld voor het boekjaar lopende van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeldt. worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn ten behoeve van een verbeterd inzicht in beperkte mate geherrubriceerd.

28

7.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAA RDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens
de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij (gemiddeld) gehanteerd:
- Inventaris
16%
- Huurdersinvesteringen
12%
- Hardware en software
21%
- Vervoermiddelen
17%
- Installaties
16%
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs rekening houdend met een voorziening voor
incourantheid.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van
het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden
voor groot onderhoud verloopt. De hoogte van de voorziening is vastgesteld in samenspraak met de
gemeente Zwolle.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd
van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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7.2 GRONDSLA GEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAA T
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte
bedragen voor geleverde diensten, onder aftrek van kortingen en over de opbrengsten
geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Subsidies
Het door de gemeente Zwolle toegekende subsidiebedrag, welke toegekend wordt voor
een kalenderjaar, wordt door de stichting verantwoord in het achterliggende theaterjaar. Een theaterjaar loop van 1 juli tot en met 30 juni en is gelijk aan het boekjaar van de stichting. Het toegekende
subsidiebedrag voor kalenderjaar 2019 is door de stichting verantwoord in boekjaar 2018/2019.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties slechts
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Pensioenen
Stichting Zwolse Theaters is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De door het fonds
verzorgde pensioenregeling is een toegezegd-pensioenregeling.
De toegezegd-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Dit omdat de stichting in geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen
van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
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7 .3 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KA SSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Interest wordt opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.
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7.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2019
1

Materiële vaste activa
Desinves-

Afschrijving

Boekwaarde

30juni2018

Investeringen

teringen

2018/2019

30juni2019

€

€

€

€

€

Boekwaarde

Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

411.674
1.640.540
128.606
1.197
72.405

123.674
67.325
75.646
7.263
0

2.500

2.254.422

273.908

6.250

3.750

3

465.665
1.530.823
132.795
7.570
44.413

344.564

2.181.266

Aanschafwaarde
Cum. Afschr. Boekwaarde
30juni2019 30juni2019 30juni2019
€
€
€
325.998
791.663
465.665
2.273.282
3.804.105
1.530.823
438.933
571.728
132.795
1.776
9.346
7.570
557.290
512.877
44.413
5.734.132

2

67.183
177.042
71.457
890
27.992

3.552.866

2.181.266

30juni2019

30juni2018

Voorraden

€

€

Overige voorraden

10.592

9.354

10.592

9.354

227.336
-15.403

276.814
-29.635

211.933

247.179

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
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30juni2019

30juni2018

€

€

Vordering op verbonden partijen
30.920
751

149.161
0

31.671

149.161

42.885

72.053

42.885

72.053

2.978
64.021
108.068
5.256
6.994
31.376
8.633
53.494
17.056
14.724

3.532
27.432
0
6.331
10.525
29.146
19.505
28.975
22.401
23.398

312.600

171.245

Stichting Horeca Zwolse Theaters
Stichting Blauwvinger Producties

Over de vorderingen op verbonden partijen wordt geen rente in rekening gebracht.

5

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

6

Overige vorderingen en overlopende activa
Fietsplan
Nog te ontvangen subsidies
Nog te factureren bedragen
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen
Vooruitbetaalde ( onderhouds )contracten
Vooruitbetaalde gemeentebelastingen
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde marketingkosten
Vooruitbetaalde licentiekosten
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

De kortlopende vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar.
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30 juni 2019

30juni2018

€

€

Liquide middelen
Rabobank
Kas

884.911
5.058

832.614
3.505

889.969

836.119

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

8

Eigen vermogen
Stichlings-

Overige

kapitaal

reserves

Totaal

€

€

€

Stand per 1 juli 2018
Resultaat boekjaar

45
0

259.389
76.016

259.434
76.016

Stand per 30 juni 2019

45

335.405

335.450

2018/2019
9

Voorziening groot onderhoud

€

Stand per 1 juli 2018
Dotatie boekjaar

506.250
77.500

Stand per 30 juni 2019

583.750

Van dit bedrag is EUR 300.000 voor vervanging van de trekkenwand in Odeon, de overige dotatie is
voor onderhoudskosten
Vanaf seizoen 2018/2019 bedraagt de jaarlijkse dotatie EUR 77.500 conform de afspraak met de
gemeente Zwolle.
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Langlopende schulden

30juni2019
Overige schulden
Lening Stichting Concertvleugel
Lening Gemeente Zwolle

€

30juni2018
€

138.000
461.717

142.600
571.717

599.717

714.317
2018/2019

€
Lening Stichting Concertvleugel
Stand per 30 juni 2018
Aflossing 2018/2019
Aflossingsverplichting 2019 / 2020
Stand per 30 juni 2019
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

147.200
0
147.200
9.200
138.000
23.000
124.200
147.200

De verschuldigde vaste-rente is in juni 2013 aangepast naar 2,30% per jaar.
Omtrent aflossingen is overeengekomen om met ingang van 2014 EUR 4.600 per jaar af te lossen.
Als zekerheid voor bovengenomende lening is gesteld dat de aangekochte
muziekinstrumenten als onderpand gegeven zijn. Looptijd tim 2050.
Lening Gemeente Zwolle
Betreft restitutie subsidie 2006. Conform collegebesluit van april 2011 is er geen rente
verschuldigd over deze lening. Tot en met 2013 is de lening bovendien aflossingsvrij
gemaakt. ln 2014 is er een nieuw aflossingsregime vastgesteld.
Looptijd tim 2023.
Stand per 30 juni 2018
Aflossing 2018/2019
Aflossingsverplichting 2019 / 2020
Stand per 30 juni 2019
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

681.717
110.000
571.717
110.000
461.717
571.717
0
571.717
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Aflossingsverplichtingen

Overige schulden

12

119.200

114.600

119.200

114.600

788.983

576.857

788.983

576.857

8.000

8.000

8.000

8.000

44.872
39.955

34.360
9.463

84.827

43.823

1.043.194
25.000
24.688
4.769
4.250
20.000
16.686
9.797
3.333
9.272

1.226.374
42.000
16.864
85.996
8.750
20.000
84.271
7.995
3.000
21.000

1.160.989

1.516.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenpremies

15

€

Schulden aan verbonden partijen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters

14

30juni2018

€

Crediteuren
Crediteuren

13

30juni2019

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen entreegelden
Overige vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Overige personeelskosten
Advieskosten
Accountantskosten
Voorstellingskosten
Tegoedbonnen in omloop
Rente- en bankkosten
Overige schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd < 1 jaar.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN, ACTIVA EN RECHTEN
Huur
Met de gemeente Zwolle zijn huurovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd inzake huur
Blijmarkt en huur Spinhuisplein. ln boekjaar 2018/2019 bedroegen de huurlasten hieromtrent
circa EUR 2.008.000.
Lease
Kopieermachine, EUR 180 per maand, looptijd 60 maanden, tot 5 juli 2021.
Voorziening voor jubilea
Op voorspraak van de Gemeente Zwolle is geen voorziening voor jubilea-uitkeringen opgenomen.
Per balansdatum bedraagt de verplichting hieromtrent EUR 18.000 (30 juni 2018 EUR 20.600).
Reservering vakantie- en verlofuren
Op voorspraak van de Gemeente Zwolle is geen reservering voor openstaande vakantie- en verlofuren
verantwoord. Er is immers geen uitstroom van geldmiddelen, het betreft een tijd- voor tijdregeling.

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 juli 2019 is de Stichting Horeca Zwolse Theaters omgezet in Krommer BV. De Stichting Horeca
Zwolse Theaters is opgeheven. Hiermee zijn alle horeca activiteiten in Schouwburg Odeon en Theater
De Spiegel in eigen beheer gekomen.
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7.5 TOELICHTING OP DE STAA T VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018/2019
2018/2019
€
16

2017/2018
€

Subsidiebaten en bijdragen
Gemeente Zwolle, jaarsubsidie (zie bijlage Ill)
Incidentele verlaging bezuinigingstaakstelling
Overige subsidies en bijdragen

4.204.585
50.000
368.091

4.156.745
100.000
291.477

4.622.676

4.548.222

72.500
230.000
50.000
15.591

45.000
200.000
25.000
21.477

368.091

291.477

100.845
204.757
0
17.788

110.036
201.222
16.500
15.795

323.390

343.553

2.312.169
185.957
169.058

2.387.394
230.288
125.367

2.667.184

2.743.049

174.996
23.205

94.108
7.116

198.201

101.224

4.789

3.754

4.789

3.754

Overige subsidies en bijdragen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters
Provincie Overijssel
Nederlands Fonds Podiumkunsten
Overige

17

Opbrengst pacht en artiestenfoyer
Pacht
Vergoeding Stichting Horeca Zwolse Theaters
Kick-back fee Stichting Horeca Zwolse Theaters
Artiestenfoyer

18

Kosten voorstellingen
Uitkoopsommen en partage
Auteursrechten
Overige voorstellingskosten

19

20

Kosten verhuringen/producties
Kosten van inhuren (incl Stadsfestival)
Marketingkosten

Kosten artiestenfoyer
Inkoop artiestenfoyer
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21

2017/2018
€

2018/2019
€

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Kosten UWV i.v.m. eigen risico WW
Inhuur extern personeel
Overige personeelskosten
Ontvangen ziekengeld
Doorbelaste personeelskosten

1.350.662
198.373
188.484
24.642
518.508
105.257
2.385.926
-45.116
-35.000

1.197.012
155.773
160.051
156.121
667.567
183.939
2.520.463
-41.952
-35.000

2.305.810

2.443.511

19.582
989
27.967
1.980
54.739

20.756

Gedurende het boekjaar 2018-2019 waren er gemiddeld 25,9 fte in dienst.
(2017-2018: 26,8 fte).
Overige personeelskosten
Opleidingskosten
Reis- en verblijfkosten
Ziekteverzuimverzekering
Kosten managementteam
Overige personeelskosten

105.257

0
109.854
27.927
25.402
183.939
====

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ln het kader van de WNT melden wij dat de normbedragen voor 2019 niet zijn overschreden.
Daarnaast melden wij op grond van de WNT dat aan de volgende topfunctionarissen de volgende
bezoldigingen zijn uitbetaald:
a. Bezoldiging topfunctionarissen

Beloningen b taalbaar op termijn

88.750

Subtotaal

194.000

Individueel toepas elïke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd b

Id en nog niet terugontvang

drag

N.v.t.
88.750

Totale bezoldiging

Reden waarom de over

hrij ing al da

T elichting op de vordering weg

niet is toegestaan

s onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.
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b. leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tim 12

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang - einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

19-3 t/m 30-6
3

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

4

182

176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

57.300

30.060

Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

57.300

30.060

Ja

ja

Be olilig,i
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld)
maximum uurtarief?
ßezoldiqinq in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand
1 t/m 12
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

90
18.180

90
30.060

i----18-.18-0-11 i-----3-0.0-60 -I

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

c. Topfunctionarissen met een bezoldiging ven€ 1. 700 of minder
Naam topfunctionaris

Functie

T. E. Bodewes
J.J. Zandbergen
M.J.A.M.J. van Vilsteren
J.H. Bezemer

Raad
Raad
Raad
Raad

van
van
van
van

Toezicht.
Toezicht,
Toezicht,
Toezicht,

Voorzitter
Vice voorzitter
Lid
Lid
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22

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

23

2018/2019

2017/2018

€

€

344.563

343.291

344.563

343.291

2.533.969
267.930
239.714

2.509.437
255.676
229.903

3.041.613

2.995.016

76.264
85.173
2.008.450
164.288
105.240
65.880
28.674

75.864
66.383
1.973.417
165.824
140.582
62.336
25.031

2.533.969

2.509.437

222.278
5.295
40.357

155.017
37.000
63.660

267.930

255.676

2.334
26.302
18.115
79.980
27.180
21.570
27.424
36.809

2.272
18.329
20.354
86.612
22.062
23.810
22.370
34.095

239.714

229.903

Overige bedrijfslasten

Huisvestingskosten
Marketingkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen
Onderhoud inventarissen en installaties
Huur
Schoonmaak
Energie
Belastingen en heffingen
Overige huisvestingskosten

Marketingkosten
Marketingkosten·
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Overige marketingkosten

Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefonie en porti
Contributies en lidmaatschappen
Onderhoud en lease kantoorautomatisering
Verzekeringen
Accountantskosten
Advieskosten
Overige kosten
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2018/2019

2017/2018

€

€

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening / rekening-courant bank

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Annuïteit Blijmarkt

7
-10.936

0
-8.062

-10.929

-8.062

7

0

7

0

3.327
7.609

453
7.609

10.936

8.062

Ondertekening, Zwolle 13 november 2019

Directie:

R.J. Zuidema

Raad van Toezicht:

T.E. Bodewes

M.J.A.M.J. van Vilsteren

J.J. Zandbergen

J.H. Bezemer
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8 OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2017/2018
De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse Theaters heeft de jaarrekening 2017/2018 vastgesteld
in de vergadering van 15 oktober 2018.
Bestemming resultaat 2018/2019
Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over 2018/2019 als volgt te bestemmen:
€
Dotatie overige reserves

76.016
76.016

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring
De controleverklaring is hierna opgenomen.
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Accountants

Ct bakertilly
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de directie van
Stichting Zwolse Theaters

T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99
zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018/2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018/2019, geëindigd op 30 juni 2019, van Stichting Zwolse Theaters te
Zwolle gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening, pagina 25 tot en met 44,
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zwolse
Theaters per 30 juni 2019 en van het resultaat over 2018/2019 in overeenstemming met de in Nederland
geldende financiële verslaggeving (RJk C1) en de RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 30 juni 2019;
2. De staat van baten en lasten over 2018/2019; en
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zwolse Theaters zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker TIiiy (Netherlands} N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
ln deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
-

Algemeen;
Voorwoord Raad van Toezicht;
Bestuursverslag;
Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJk C1 en RJ 640.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende financiële verantwoording (RJk C1) en RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
-

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

-

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;

-

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

-

Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

-

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

-

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Zwolle, 13 november 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
drs. G. Frühling RA
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BIJLAGE I: ANALYSE VAN HET RESULTAAT OVER 2018/2019
Realisatie
2018/2019
€
Omzet en subsidies
Subsidiebaten
Opbrengst voorstellingen
Opbrengst verhuringen/producties/stadsfestival
Opbrengst pachVartiestenfoyer
Opbrengst advertenties
Opbrengst diversen

Begroting
2018/2019
€

Realisatie
2017/2018
€

Realisatie
2016/2017

€

4.622.676
2.781.102
935.903
323.390
22.324
76.867

4.643.383
2.700.000
865.000
334.775
30.000
67.500

4.548.222
3.001.205
839.019
343.553
32.874
56.411

4.559.174
2.627.473
763.846
318.671
44.544
50.267

8.762.262

8.640.658

8.821.284

8.363.974

2.667.184
198.201
4.789
35.657

2.601.000
165.000
3.300
41.250

2.743.049
101.224
3.754
40.756

2.543.376
109.754
5.716
38.406

2.905.831

2.810.550

2.888.783

2.697.252

Brutomarge

5.856.431

5.830.108

5.932.501

5.666.723

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten
Dotatie voorziening groot onderhoud

2.305.810
344.563
3.041.613
77.500

2.491.553
345.000
2.828.136
77.500

2.443.511
343.291
2.995.016
107.500

2.193.359
356.017
2.942.979
38.750

Som der bedrijfslasten

5.769.486

5.742.189

5.889.318

5.531.105

86.946
-10.929

87.919
-11.100

43.184
-11.194

135.618
-11.821

76.016

76.819

31.988

123.797

0

0

0

0

76.016

76.819

31.988

123.797

0

0

0

0

76.016

76.819

31.988

123.797

Kostprijs omzet
Kosten voorstellingen
Kosten verhuringen/producties/stadsfestival
Kosten artiestenfoyer
Kosten overig

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor vennootschapsbelasting
af: verschuldigde vennootschapsbelasting
Resultaat na vennootschapsbelasting
Vrijval bestemmingsreserve
Dotatie/onttrekking aan overige reserves

Realisatie

Begroting

Realisatie

Realisatie

2018/2019

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Bruto-marge
Voorstellingen

113.917

99.000

258.156

84.097

Verhuur/producties

737.702

700.000

737.795

654.093

PachUArtiestenfoyer

318.601

331.475

339.798

312.955

Toelichting verschil realisatie 2018/2019 t.o.v. begroting
De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt EUR 1.000 negatief en kan als volgt worden
verklaard:

lagere subsidiebaten
Hogere brutomarge voorstellingen
Hogere brutomarge verhuringen
lagere brutomarge pachVartiestenfoyer
lagere opbrengst advertenties
Hogere brutomarge diversen
lagere personeelskosten
Hogere overige bedrijfslasten

€
-21.000
15.000
38.000
-13.000
-8.000
15.000
186.000
-213.000
-1.000

Voorstellingen
Dit seizoen zijn er voor het eerst meer dan 120.000 kaarten verkocht. Een aantal voorstellingen zoals Soof de
musical en All Stars leverden financieel minder op dan was begroot.
Verhuringen
Door een aantal grote evenementen die niet elk jaar terugkeren (zoals Chefs Revolution, Jubileum Librije, VNG
congres) is de omzet hoger dan begroot. Dit is inclusief het Stadfestival.

PachVartiestenfoyer
De pacht is lager dan begroot door het wegvallen van de Young Ones en door het ontbreken van de kick back van
St.Horeca Zwolse Theaters.
Advertenties
De opbrengst advertenties was te hoog begroot, deze inkomsten zijn steeds lastiger binnen te halen.
Personeelskosten
Deze zijn lager dan begroot doordat er een aantal medewerkers van payroll zijn overgegaan naar de vaste loonlijst
van St. Zwolse Theaters. Hierdoor daalden de kosten van inhuur van extern personeel. Verder was er een
meevaller op de ziekteverzuimverzekering en daalden de kosten van het eigen risico van de WW.

Overige bedrijfslasten
Deze zijn hoger dan begroot o.a. door een flinke stijging van de energiekosten (+EUR 57.000 t.o.v. de begroting)
en hogere onderhouds- en schoonmaakkosten.

Toelichting verschil realisatie 2018/2019 t.o.v. realisatie 2017/2018

€
Hogere subsidiebaten
lagere brutomarge voorstellingen
lagere brutomarge pacht/artiestenfoyer
lagere opbrengst advertenties
Hogere opbrengst diversen
lagere personeelskosten
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa
Hogere overige bedrijfslasten
lagere dotatie voorziening groot onderhoud

74.000
-144.000
-21.000
-11.000
26.000
138.000
-1.000
-47.000
30.000
44.000

Subsidie baten
Hogere bijdrage van EUR 74.000 door hogere bijdragen van St.Begunstigers Zwolse Theaters, Provincie
Overijssel en Nederlands Fonds Podiumkunsten
Voorstellingen
Dit seizoen zijn er voor het eerst meer dan 120.000 kaarten verkocht, maar helaas liep een aantal voorstellingen
niet goed, zoals bijvoorbeeld All Stars en Expeditie Eiland.

Verhuringen
Het resultaat op verhuur is vergelijkbaar met vorig seizoen

Pacht/artiestenfoyer
De pacht is lager dan vorig seizoen door het wegvallen van de Young Ones en door het ontbreken van de kick
back van St.Horeca Zwolse Theaters.

Personeelskosten
Deze zijn lager dan begroot doordat er een aantal medewerkers van payroll zijn overgegaan naar de vaste loonlijst
van St. Zwolse Theaters. Hierdoor daalden de kosten van inhuur van extern personeel. Verder was er een
meevaller op de ziekteverzuimverzekering en daalden de kosten van het eigen risico van de WW.
Overige bedrijfslasten
Deze zijn hoger door hogere onderhoudskosten, hogere marketingkosten en hogere advieskosten.

BIJLAGE li: ANALYSE VAN HET VERMOGEN PER 30 JUNI 2019

Balans per 30 juni 2019
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

30Juni2019
€

30juni2018
€

2.181.266
609.681
889.969

2.254.422
648.992
836.119

3.680.916

3.739.533

335.450
583.750
599.717
2.161.999

259.434
506.250
714.317
2.259.531

3.680.916

3.739.533

Werkkapitaal
Het werkkapitaal is de hoeveelheid liquide middelen die een organisatie nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitoefenen. Het werkkapitaal van Stichting Zwolse Theaters is als volgt:

Vlottende activa
Kortlopende schulden
Liquide middelen
Werkkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Vastgelegd in vaste activa
Werkkapitaal
Werkkapitaalratio (werkkapitaal/ balanstotaal)

30juni2019

30juni2018

€

€

609.681
-2.161.999
-1.552.318
889.969

648.992
-2.259.531
-1.610.539
836.119

-662.349

-774.420

335.450
583.750
599.717
1.518.917
2.181.266

259.434
506.250
714.317
1.480.001
2.254.422

-662.348

-774.420

-18,0%

-20,7%

Liquiditeit
De liquiditeit geeft weer in welke mate op korte termijn aan de lopende verplichtingen kan worden
voldaan. De gewenste waarde van de current ratio is > 1.
Current ratio

0,69

0,66

BIJLAGE Ill: SPECIFICATIE SUBSIDIE GEMEENTE ZWOLLE JAARBIJDRAGE
De bate in de winst- en verliesrekening kan als volgt worden gespecificeerd:

Exploitatiesubsidie Odeon en De Spiegel
Incidentele verlaging bezuinigingstaakstelling
Huursubsidie De Spiegel

2018/2019

2017/2018

€

€

2.429.825
50.000
1.774.760

2.412.297
100.000
1.744.448

4.254.585

4.256.745

De vooruitontvangen subsdie kan als volgt worden gespecificeerd:

2006
2018/2019

Verantwoord onder langlopende schulden

1 juli 2018

Ontvangen/
betaald

Toegekend

30juni 2019

€

€

E

E

-571.717

-110.000
-4.254.585

0
4.254.585

-461.717
0

-571.717
571.717

-4.364.585

4.254.585

-461.717
461.717

0

0

