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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 woord. Zwolse 
theaters biedt een gevarieerd cultureel aanbod aan 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 
Voorzitter T.E. Bodewes 
en de leden M.D. Kooijman (terugtredend september 2018) 

M.J.A.M.J van Vilsteren 
J.J. Zandbergen 
J.H. Bezemer (per 1 juli inlopend) 

Directeur/bestuurder: 
Tot 1 september 2017 M. Wieringa 
Van 1 oktober 2017 tot 1 juni 2018 H. Folkeringa 
Van 1 april 2018 tot 1 september 2018 E.G.C. van Honk (ad interim) 
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Voorwoord van de Raad van Toezicht 

Het was een goed jaar voor Zwolse theaters. We kunnen terugkijken op mooie 
voorstellingen met veel bezoekers. Alle bedrijfsonderdelen (voorstellingen verhuur, pacht, 
artiestenfoyer) hebben het beter gedaan dan vorig seizoen. Het vertrek van Margreet 
Wieringa en kort daarna van Hilko Folkeringa heeft de organisatie niet onberoerd gelaten. 
Wij spreken onze dank uit aan Gijsje van Honk die vanaf april als interim bestuurder bij ons 
terug kwam. Een vertrouwd gezicht, dat zorgde voor een stabiele situatie tot de komst van 
Rob Zuidema in september. 
Ook dit seizoen werden er weer zwarte cijfers geschreven. Een mooi vertrekpunt voor Rob 
Zuidema om verder te bouwen aan de ontwikkeling van Zwolse theaters. Ten opzichte van 
vorig jaar is het financieel resultaat gedaald van€ 123.797 in 2016/2017 naar€ 31.988 in 
2017 /2018. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een extra toevoeging aan de 
voorziening voor groot onderhoud, wervingskosten directie, en hogere kosten voor de 
ziekteverzuimverzekering. 
De tweede editie van het Stadsfestival was een groot succes, daar kunnen de medewerkers 
van Zwolse theaters met trots op terug kijken. 
Namens Raad van Toezicht 
Stichting Zwolse Theaters 

T.E. Bodewes 
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Inleiding 

Voor u ligt het bestuursverslag van Zwolse theaters voor het seizoen 2017-2018, tevens 
toelichting op de jaarrekening van het theaterseizoen. Het verslag geeft de resultaten en 
wederwaardigheden weer van de Zwolse theaters over wat een roerig en bewogen seizoen 
genoemd mag worden. 
We sluiten het theaterseizoen af met een positief resultaat van € 31.988,00 met daarin een 
verdere opmaat naar noodzakelijke buffervorming. 
ln de resultaten is meegenomen de met de gemeente overeengekomen subsidiekorting en de 
daarbij behorende bezuiniging. 
Het vertrek van Margreet Wieringa als directeur in 2017 alsmede de komst en vertrek van de 
opvolger Hilko Folkeringa (voorjaar 2018) hebben tot een lichte disbalans in de organisatie 
geleid. Vanaf april nam interim directeur Gijsje van Honk de honneurs waar. Per 1 september 
2018 begon Rob Zuidema als nieuwe directeur bij Zwolse theaters en kan de organisatie 
opnieuw koers bepalen en in stabieler vaarwater terechtkomen. 
ln dit bewogen jaar zijn er wat zaken nog niet voldoende uit de verf gekomen; hernieuwd zal 
worden gekeken hoe ingeslagen wegen verder ontwikkeld kunnen worden. Zwolse Theaters 
gaat de nieuwe beleidsperiode met een verstevigde taakstelling in. Denk hierbij aan de 
inspirerende bedrijfstak Producerend theater & Productiehuis/Talentontwikkeling, de 
tweede editie van het Stadsfestival maar niet in het minst ook aan groot en klein onderhoud 
van de beide theatergebouwen om deze weer state of the art te krijgen! 
Voorts zal worden gewerkt aan verbindingen die niet alleen goed zijn voor het financiële 
resultaat, maar tevens goed zijn voor de ontwikkeling van Zwolse theaters naar een bloeiend 
theater dat middenin de gemeenschap staat. En uitbreiding van wat nu al succesvol bloeit en 
groeit. Met als uitgangspunt het bijdragen aan een sterke stad (regio) en cultuurparticipatie 
in brede zin in nauwe samenwerking met diverse culturele partners en overheden. 
Highlight van het afgelopen jaar was de eerste productie van het Stadsfestival waarbij Zwolse 
theaters de productie heeft overgenomen van Niek van der Sprong Culturele Producties. Ruim 
vijftienduizend bezoekers bezochten het vierdaagse festival. Meer hierover elders in het 
verslag. 
We zijn er trots op dat we opnieuw meer mensen hebben mogen ontvangen in Theater de 
Spiegel en in Schouwburg Odeon, 119.244 bezoekers kwamen over de drempel voor theater 
en muziekvoorstellingen, 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 pakweg 65.000 bezoekers onze gebouwen voor congressen, symposia, feesten 
en evenementen. 
De verhuur aan amateurs laat een lichte groei zien, de verhuur aan instellingen en bedrijven 
heeft nog een impuls gekregen en is opnieuw aangetrokken lopende het seizoen met een 
resultaat wat weer lijkt op economische tijden van voor de crisis. Daar zijn we blij mee. Onze 
inspanningen om sponsorcontracten te vernieuwen of nieuwe af te sluiten zijn gehonoreerd 
met een lichte stijging van sponsorinkomsten. Opnieuw genieten we van een bijdrage van het 
Fonds Podiumkunsten en het totaal aan overige subsidies en bijdragen is om en nabij stabiel 
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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. Zwolse theaters blijft structureel inspanningen 

verrichten om uit meerdere bronnen (nieuwe) inkomsten te verwerven om de exploitatie 
financieel gezond te houden. 

Onze kaspositie is door het jaar heen licht verbeterd. Onder meer door het verder 

aanscherpen van het betalingsbeleid en door de maandelijkse betalingen van de subsidie 
door de gemeente. 

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 2018-2019. 

Het bestuur is verheugd met de komst van Rob Zuidema als nieuwe directeur voor Zwolse 
theaters en wenst hem veel succes! Rob is op 1 september 2018 begonnen en maakte zo 

meteen al als nieuwe directeur de editie Stadsfestival 2018 mee. Een mooie binnenkomer. 

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, 

Gijsje van Honk 
Directeur/bestuurder ad interim 

Rob Zuidema 
directeur/bestuurder per tekendatum september 2018 
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Terugblik seizoen 2017-2018 

Theaterseizoen 17-18 was een bewogen jaar. Niet alleen door het vertrek van directeur 
Margreet Wieringa in september 2017 maar eveneens door het daaropvolgend vertrek eind 
maart 2018 van Hilko Folkeringa. Eveneens is afscheid genomen van de Voorzitter van de 
Raad van Toezicht, Gaston Sparre en is Theda Bodewes benoemd als Voorzitter. Daarnaast is 
Jan Bezemer als nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht als opvolger van Rien 
Kooijman die in september 2018 is afgetreden. 
ln september 2017 heeft Zwolse theaters, als Stichting Blauwvingerproducties, het 
Stadsfestival 2017 gerealiseerd. Een aanzienlijke opdracht voor de organisatie, met een mooi 
resultaat waar zowel de organisatie als de stad met tevredenheid op terug kan kijken. Het 
produceren van dit festival trok een behoorlijke wissel op de organisatie en confronteerde 
ons met nieuwe risico's. Op diverse terreinen ontstond achterstand omdat na het festival de 
energie intern relatief laag bleek te zijn - de zomer had (te) veel gevraagd. Het 
theaterseizoen moest toen nog beginnen. Een aandachtspunt wat nu is meegenomen in de 
wijze waarop de organisatie en productie van het Stadsfestival 2018 tot stand komt, met 
ondersteuning van de professionele festivalorganisator Antwan van Horik (bekend van 
festivals als de Zwarte Cross, de Vierdaagse en de Schoenfabriek Nijmegen). 
ln financiële zin zijn er positieve resultaten behaald. De met de gemeente Zwolle 
overeengekomen bezuiniging is gerealiseerd en er ligt een positief bedrijfsresultaat over 
2017-2018. 
Trots zijn we op de stijging in het aantal bezoekers en een aanzienlijke stijging in het 
financiële resultaat van voorstellingskosten versus voorstellingsopbrengsten. Dit sterkt ons 
in de keuzes die we gemaakt hebben op het gebied van programmering in het beleidsplan 
2017-2020. Meer leerlingen dan ooit bezochten Zwolse theaters en de evenementenafdeling 
maakte meer aanbod op maat. Het TheaterLAB draait op volle toeren en ook de 
samenwerking met Hedon in de vorm van het hybride productiehuis krijgt steeds duidelijker 
gestalte. Café Foyé heeft zich dit jaar sterker gepositioneerd als culturele hotspot van Zwolle 
en heeft op personeelsgebied een efficiency slag gemaakt. De eigen inkomsten van Zwolse 
theaters vertonen een stijgende lijn. 
Onderstaand treft u in korte verslagen de resultaten van de bedrijfsdomeinen 
"Programmering/Marketing/ Productiehuis en Talentontwikkeling", "Commercie, Sales & 
Events" alsmede de domeinen "Productie" en "Gast & Horeca". 

Programmering, Marketing, Productiehuis en talentontwikkeling 
Afgelopen theaterseizoen 2017-2018 zijn er minder unieke voorstellingen geprogrammeerd 
en zijn er meer meerdaagse bespelingen gerealiseerd zoals bijvoorbeeld Fiddler on the Roof 
(in samenwerking met de nationale Theater Alliantie). Dit heeft mede geleid tot het 
gewenste resultaat, een verhoging van het bezettingspercentage en het financiële 
voorstellingsresultaat. Bij meerdaagse voorstellingen zijn de op- en afbouwkosten 
bijvoorbeeld lager. ln 2018-2019 kiezen we ervoor het aantal voorstellingen en meerdaagse 
bespelingen ongeveer gelijk te houden aan het afgelopen seizoen. Het resultaat van de 
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meerdaagse bespelingen is een groter publieksbereik in de regio, een efficiency slag op het 
gebied van techniek en marketing en een verhoging van de bezoekersaantallen. 
Het verstevigen van de grip op het aanbod is een beleidskeuze die we blijven volgen. Het 
onderzoek naar de positie en invloed van de stedelijke regio is lopende, Zwolse theaters is 
hiertoe in gesprek gegaan met verschillende collega-theaters in het land en met culturele 
partners in de stad, waaronder Museum de Fundatie en Poppodium Hedon. 
Het realiseren van een nauwere samenwerking met een aantal kerngezelschappen in 
Nederland is een voortdurend 'work in progress'. Er zijn belangrijke stappen gezet zijn in de 
samenwerking met Toneelgroep Oostpool en ook met bijvoorbeeld het Scapino Ballet 
worden de banden nauwer aangehaald, waarmee Zwolse theaters zich positioneert als 
satellietstad voor dit dansgezelschap. Door deze nauwere samenwerkingen wordt er een 
relatie gebouwd tussen de gezelschappen, het theater en de verschillende publieksgroepen. 
Door middel van randprogrammering en het bundelen van bijzonder aanbod, zorgt Zwolse 
theaters voor verdieping van het programma en het verstevigen van de relaties. Bij deze 
aanpak, het bundelen van aanbod op 'smaak' (avontuur, lachen, bewezen succes) in plaats 
van genre, wordt ook het kwetsbare/gesubsidieerde aanbod opgenomen, zodat het 
complete aanbod van Zwolse theaters als regiotheater de aandacht en het publieksbereik 
krijgt dat het in onze ogen verdient. 
Het kwetsbaar aanbod maken we mogelijk mede dankzij de specifieke subsidies van onder 
andere Stichting 40ost en het Fonds Podiumkunsten. Partnerschappen met regionale en 
landelijke fondsen blijven hiervoor van doorslaggevend belang. 

Club Cele 
Al ruim drie jaar is Club Cele onderdeel van Zwolse theaters. En zet zo als platform voor het 
gesprek over actuele thema's in de stad en het land, met succes de stad in beweging. De 
ruimte die op deze manier geboden wordt om relaties aan te gaan en te verdiepen met de 
stad en haar inwoners, ingegeven door actualiteit en urgentie, maakt Club Cele een 
onmisbaar onderdeel van Zwolse theaters. 

Algemeen over Productiehuis en Produceren 
Zwolse theaters creëert in samenwerking met partijen en makers in stad en regio ruimte 
voor (maatschappelijk geëngageerde) theaterprojecten die gericht zijn op een gekozen 
publiek. Dit naast de traditionele vorm van het besturen van een podium. Een mooi 
voorbeeld hiervan in het afgelopen seizoen was Theater na de Dam, waarover mee in de 
terugblik op het seizoen later in dit verslag. Produceren en aanschouwen komen samen. Met 
als ambitie het bieden van talentontwikkeltrajecten in de gehele organisatie, productie, 
creatief, zakelijk, educatie, pr & marketing. Zowel het ruimte bieden aan stagiaires op de 
diverse afdelingen van Zwolse theaters als bijvoorbeeld het bieden van begeleiding bij het 
schrijven van fondsaanvragen aan afgestudeerden van een creatieve- of theater opleiding. 
Hierover is meer te lezen bij het kopje Talentontwikkeling als ook bij het Domein Productie. 
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Talentontwikkeling 
Het TheaterLAB is sinds twee jaar de 'making space' voor creatief en kunstvakonderwijs. Hier 
wordt een brug geslagen tussen onderwijs en toekomstig werkveld. De samenwerking met 
Deltion is naar tevredenheid, ondertussen zijn ook drie andere onderwijsinstellingen, 
bijvoorbeeld ArtEZ, aangesloten als samenwerkingspartner van het TheaterLAB. Deze 
broedplaats voor talent sluit aan op de wens om niet alleen professioneel aanbod te 
faciliteren in het theater, maar ook ruimte te geven aan talent en samenwerking met het 
onderwijs in de stad. Masterclasses door gerenommeerde landelijke gezelschappen en het 
faciliteren van ontmoetingen tussen makers en jong talent vormen een belangrijk onderdeel 
van deze leerlijn. 

Marketing 
De intensieve samenwerking tussen marketing en programmering zorgt voor een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het aanbod van Zwolse theaters en de (financiële) 
bezettingsgraad. Door de programmasamenstelling en een weloverwogen 
marketingstrategie op corporate- en voorstellingsniveau, zijn we in staat om steeds ander 
en nieuw publiek te verleiden een bezoek te brengen aan Schouwburg Odeon of Theater de 
Spiegel. De verhouding tussen nieuw en terugkerend publiek is langzaam aan het 
verschuiven. Zwolse theaters bewijst steeds redelijk gemakkelijk nieuw publiek te kunnen 
werven voor het aanbod. Om herhaalbezoek te stimuleren is vorig seizoen gekozen voor de 
segmentatie van het publiek (RFM - recency, frequency, monetairy value) en met name in te 
zetten op de segmenten "passanten" en "participanten". Deze segmentatie wordt 
bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van de oplage en verzending van de Programmagidsen 
van Zwolse theaters. De strategie om bezoekers die tenminste 1 maal per 2 jaar Zwolse 
theaters bezoeken, te laten overgaan tot herhaalbezoek binnen dezelfde periode middels 
een duidelijke CRM strategie, heeft afgelopen seizoen zijn vruchten afgeworpen. Voor 
theaterseizoen 2018-2019 wordt deze strategie nog intensiever ingezet met behulp van 
diverse re-activatie-campagnes. Daarnaast worden ook de evaluatiecampagnes van groot 
belang. De vijf routes van Zwolse theaters (Op avontuur, Bewezen Succes, Lachen, 
Hersenvoer, Bewonder) zijn met succes verder verfijnd om het diverse en brede aanbod zo 
goed mogelijk te ontsluiten. De inzet van corporate marketing strategieën blijkt efficiënter 
en effectiever dan de inzet van marketing op voorstellingsniveau. Bijvoorbeeld het Dans in 
de Dommerholt concept: Afgelopen seizoen beleefde de serie Dans op Donderdag zijn 
première. Meer dan 100 danskijkers kwamen iedere derde donderdag van de maand naar 
Schouwburg Odeon om kennis te maken met een dansvoorstelling van een jonge, 
eigenzinnige of veelbelovende maker. Het was een verrassende en spannende reis door het 
Nederlandse danslandschap. Altijd met randprogramma, bijvoorbeeld een nagesprek met de 
maker. Deze losse dansvoorstellingen werden in seizoen 16-17 niet goed bezocht, nu is er 
tegen een aantrekkelijke prijs een vast, avontuurlijk danspubliek ontstaan dat elkaar en de 
danswereld leert kennen. Een voorbeeld van een concept dat ook in seizoen 18-19 wordt 
doorgezet. 
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Hoogtepunten uit de programmering 2017-2018 
Juli: 
Tot ver in juli vinden eindvoorstellingen plaats van Zwolse dans- en amateurgezelschappen 
en zijn er eindexamenuitvoeringen van ArtEZ conservatorium. 

Augustus: 
7000 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 
impro-theatergroep Op Sterk Water en de cabaretgroepen Herman in een bakje geitenkwark 
en De blonde jongens en Tim. 

September: 
ln en naast Theater de Spiegel presenteert Stichting Blauwvingerproducties het festivalhart 
van het Stadsfestival 2017, voor het eerst op deze nieuwe locatie met voorstellingen op het 
festivalterrein en ongebruikelijke plekken in Theater de Spiegel zoals in de fietsenkelder in 
het loadingdock. 
Orkest van het Oosten opent het voorstellingsseizoen in De Spiegel en een week later zet 
Ellen ten Damme zichzelf en de uitverkochte zaal op z'n kop. Met een groot mode- & 
fashioncongres van Euretco en een feestavond van GBLT is ook het seizoen begonnen voor 
alle evenementen & congressen. 

Oktober: 
Het Nederlands Kamerkoor is het eerste klassieke concert dat in gezamenlijkheid met Het 
Academiehuis Zwolle in de Grote Kerk is geprogrammeerd. 
Onder de noemer Het Wilde Oosten Jaarlijks kiezen De Nieuwe Oost en Kameroperahuis 
andere nieuwe makers uit verschillende disciplines om plaats te nemen in een karavaan. Dit 
jaar namen Helena Hoogenkamp, de Arnhemse Meisjes, De Balts en Mr. Goose & the 
Swinehouse de uitdaging op zich. Een avond vol wervelende performances van theater tot 
literatuur en van dans tot popmuziek. 
Schouwburg Odeon verandert voor in een avond in een heuse rollerskate arena voor Buro 
Ruis Rollerdisco! 
De moderne dansserie Dans Op Donderdag begint en spreekt maar liefst 125 bezoekers aan 
om iedere derde donderdag van de maand naar een vlakke vloervoorstelling in Schouwburg 
Odeon te komen. Baukje Schweigmann, wiens voorstelling de reeks opent, geeft tevens een 
masterclass aan studenten ArtEZ en Deltion in het kader van het TheaterLAB. Het najaar is 
tevens hét hoogseizoen voor Sales & Events. Onder andere een stafbijeenkomst van ENGIE, 
de opening van een nieuwe tentoonstelling van Museum de Fundatie, de Grote Avond van 
Gymnasium Celeanum en de opnames van de kerstcommercial van de EO zorgen voor een 
hoge omzet. 

November: 
De Nederlandse Reisopera verkoopt met La Traviata Theater de Spiegel uit. Bij het 
toneelstuk Terror is het publiek aan zet als rechter en bepaalt of de aangeklaagde piloot 
wordt veroordeeld of vrijgesproken. Twee avonden bijzondere interacties in zaal en foyer! 
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ln Theater de Spiegel vindt de tweede editie plaats van dansfestival lift Me Up met 
voorstellingen van onder meer Het Nationale Ballet en Club Guy & Roni. Op de buitenlocatie 
het Rode Torenplein speelt en beweegt gezelschap Vloeistof tussen nietsvermoedende 
voorbijgangers. 
Wende is er weer met haar succesproductie MENS: nu in Hedon waar zij een nieuw publiek 
ontmoet. Hoogtepunten voor Sales & Events zijn deze maand het VOVZ-symposium over 
oogheelkunde, een groot informatica congres voor 800 IT-ers en natuurlijk het jaarlijkse 
Smartlappenfestival. 

December: 
The Nation, een Netflix-achtige voorstelling van Het Nationale Theater, was twee dagen te 
zien als vijf uur durende, marathonvoorstelling: een theaterthriller over de op hol geslagen 
Nederlandse multiculturele samenleving. 
Caro Emerald brengt een kerstspecial, beleid door het complete Metropole Orkest. ln de 
Grote Kerk wordt Kerst geduid met een Weihnachtsoratorium door de Nederlandse 
Bachvereniging en een concert door Trijntje Oosterhuis. 
Kerst en oudjaar wordt gevierd met drie voorstellingen van het Zwanenmeer en meer dan 
tien verschillende voorstellingen in het Sprookjesfestival. 
Theater The Young Ones spelen tienmaal hun winterproductie White Rabbit in Schouwburg 
Odeon. Het Thomas Orkest gaf hun jaarlijkse voorstelling. Tevens hebben we wederom het 
Regio Zwolle Congres mogen huisvesten. Een ander hoogtepunt was een mooi evenement 
van KPN Mooiste Contact Fonds. Medewerkers van KPN hebben zich vrijwillig ingezet om 
300 eenzame ouderen een onvergetelijke middag te bezorgen in de Hemminkzaal in 
schouwburg Odeon, met een concert van o.a. Willeke Alberti. 

Januari: 
Amsterdam Sinfonietta brengt in hun jaarlijkse Nieuwjaarstraditie een genre-overstijgende 
combi met Typhoon. Een bijzonder snijvlak tussen klassiek en populair wordt blootgelegd 
(i.s.m. Hedon) door de boomlange pianist Joep Beving. OG3NE verkoopt als opmaat naar de 
Eurovisie Songfestival finale uit in De Spiegel en het toneelstuk Hendrik Groen is tweemaal 
volledig uitverkocht! 
Legendary Albums live met A Tribute to Dire Straits' Farewell in Arms gaat, met Erwin 
Nyhoff als leading man, in premiere in Theater de Spiegel. 
Simone Kleinsma ontvangt de Johnny Kraaijkamp musical award voor beste vrouwelijke 
hoofdrol en wij verwelkomen haar aansluitend voor 5 uitverkochte voorstellingen. Zoals elk 
jaar vond in Theater de Spiegel de nieuwsbijeenkomst plaats van Gemeente Zwolle en het 
traditionele nieuwjaarsconcert van de lions. 

Februari: 
Een uitverkochte Theater de Spiegel als decor van het door Zwolse theaters geproduceerde 
Carnavalsconcert. Eveneens in Theater de Spiegel een concert voor de Veteranenvereniging 
i.s.m. de gemeente Zwolle en de Koninklijke Kapel Johan Willem Friso. 
Bezoekers weten inmiddels goed hun weg te vinden naar een nieuwe traditie van 
Theatercolleges met deze maand in de hoofdrol Joris Luyendijk en Arjan Erkel. MBO school 
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de Groene Welle organiseerde een bloemenshow in Schouwburg Odeon met studenten van 
de opleiding Bloem & Styling, waarbij studenten een show gaven met prachtige 
eigengemaakte bloemstukken. 

Maart: 
Als enige theater in Nederland heeft Zwolse theaters gekozen voor twee speeldagen van 
Roel van Velzen en Leo Blokhuis en dat bleek nodig: twee uitverkochte avonden! 
Jochem Myjer speelt drie avonden Theater de Spiegel vol waarbij één avond geheel 
gereserveerd was voor bezoekers van Schouwburg Ogterop in Meppel. Een bijzondere 
regionale samenwerking. 
Toneelgroep Oostpool nestelt zich een weekend lang in Odeon waar naast twee 
voorstellingen van Romeo & Julia ook een Club Oostpool plaatsvindt: een avond in 
clubsetting met performances, muziek en installaties. 
ln een uitverkochte Grote Kerk vindt een van de grootste hoogtepunten van het seizoen 
plaats: de Johannes-Passion door Nederlands Kamerkoor en Holland Baroque Society o.l.v. 
grootmeester Reinbert de Leeuw. Schouwburg Odeon was tevens het decor voor de 
lancering van nieuwe parfums van bekende merken van multinational Coty Inc (voorheen 
Proctor & Gamble). ln Theater de Spiegel hebben we Jeugdsymfonie Orkest de Vuurvogel 
mogen verwelkomen met hun schoolvoorstellingen. 

April: 
Zwolse theaters neemt deel aan de Theateralliantie en brengt een week lang Fiddler on the 
Roof met in de hoofdrol Thomas Acda. Slechts op zeven plekken te zien in Nederland. Zwolle 
verkoopt als enige volledig uit. 
Op verzoek van Philippe Goebels zelf, omdat ie het eerder zo naar zijn zin had in Zwolle, of ie 
nog twee voorstellingen van zijn show Bedankt voor Alles mag spelen, verkoopt hij wederom 
uit. 
Met Orkest van het Oosten en Poppodium Hedon coproduceert Zwolse theaters: CLASSSH, 
een bijzondere ontmoeting met Tjaikovski's vioolconcert waarbij de vierde wand volledig 
doorbroken wordt, het publiek plaatsneemt op het podium bij en zelfs tussen het orkest, 
waarbij conventie loos genoten kan worden van klassiek in combinatie met een DJ. Met een 
drankje in de hand en er mag gelachen en gewandeld worden. Een geslaagd experiment wat, 
met verbeteringen, schreeuwt om een vervolg. Een bijzonder hoogtepunt was de bruiloft 
ceremonie van de Zwolse Nachtburgermeester Jeroen van Doornik op het podium van de 
Hemminkzaal. 

Mei: 
Zwolse theaters produceert 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 
Odeon spelen gelijktijdig vijf voorstellingen van Zwolse makers die ieder op hun eigen 
manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Meest bijzonder daarin was 
Oorverdovend, Een oorlogsfilm voor je oren (geproduceerd i.s.m. Rotslab, Historisch Centrum 
Overijssel en Stadkamer). Bezoekers beleefden middels een audiotocht door straten rond de 
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Blijmarkt in o.m. de lutherse Kerk en gebouw Vrijmetselarij, historische de verhalen 
personen die daadwerkelijk in WOii in Zwolle hebben geleefd: een Duitse soldaat, een 
verzetsstrijdster. 
Bijgeboekt deze maand zijn twee voorstellingen van jeugdheld Freek Vonk, live te 
bewonderen op het toneel inclusief een aantal gevaarlijke dieren! Elk jaar is Zwolse theaters 
gastheer voor het bijzondere Frion Festival. Een show met muziek, toneel en dans waarbij 
mensen met en zonder een beperking samen hun talent mogen laten zien op het grote 
podium van Theater de Spiegel. 

Juni: 
ln samenwerking met Hedon presenteert Zwolse theaters John Cleese! Een komisch 
hoogtepunt. Vijf dagen achtereen een uitverkochte Theater de Spiegel met Cleese, drie 
dagen Bert Visscher en de afsluiting van de tournee van Her Majesty met o.a. Bertolf. We 
sluiten seizoen 17-18 af in Schouwburg Odeon met de Backstage Comedy tour waar 
bezoekers op bijzondere plekken zoals de artiestenfoyer en de zolder optredens meemaken. 
Met alle bezoekers samen wordt afgesloten met een optreden van Javier Guzman. De 
maand juni is een drukke maand voor evenementen & congressen. Zo hebben we 3 weken 
lang vele eindexamens gehad van ArtEZ Conservatorium en ArtEZ Kunstacademie in 
schouwburg Odeon. ln Theater de Spiegel hebben we grote evenementen gehad, zoals een 
nationaal diabetescongres voor 
800 huisartsen en verpleegkundigen, het 15-jarig jubileum van het Ronald McDonald Huis 
Zwolle en hebben we circa 2000 kinderen verwelkomt tijdens shows van de musicalschool 
van RTL Talent Academie. 
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Domein Commercie: Sales & Events 
Zwolse theaters komt weer meer en meer in beeld bij het Zwolse bedrijfsleven en heeft ook 
dit seizoen eraan gewerkt om top-of-mind te worden als het gaat om het faciliteren van 
congressen en evenementen. Het resultaat is er naar! Een mooie basis om door te zetten in 
het komend seizoen met meer aandacht voor de marketingstrategie voor de zakelijke markt, 
waaronder het door ontwikkelen & uitrollen van een zakelijke website. Daarnaast komt er 
een sterkere focus op relatiebeheer en acquisitie, waarbij het uitdiepen van onze bestaande 
relaties en sluiten van langdurige samenwerkingsovereenkomsten met onze belangrijkste 
zakelijke relaties een belangrijkere rol zullen spelen. Op die manier zorgen we er voor dat we 
niet alleen meer omzet genereren, maar dat onze opdrachtgevers ook met regelmaat blijven 
terugkomen. Komend seizoen nemen we ook de sponsoring onder de loep. De tijd van 
'sponsoring' is voorbij, het bedrijfsleven geeft niet zomaar geld aan culturele instellingen als 

Zwolse theaters, maar zoekt meer verdieping en een intensievere samenwerking. Samen 
met Domein Inhoud gaan we onderzoeken hoe we het bedrijfsleven aan Zwolse theaters 
kunnen binden door middel van culturele partnerships. Tot slot creëren we met de verdere 
ontwikkeling van Domein Productie een nieuwe positie als theaters: we worden meer en 
meer de stevige partner in de organisatie, het conceptueel denken én de productie van 
evenementen en congressen voor opdrachtgevers, een coproducent voor onze zakelijke 
opdrachtgevers en culturele partners. 

Hoewel de economie aantrekt en Zwolle wederom tot één van de sterkte economische 
regio's is bestempeld, zijn we voorzichtig als het gaat om een verdere stijging van inkomsten 
uit evenementen & congressen. Het opzetten van Domein Productie en het meer in eigen 
beheer produceren (waarbij Zwolse theaters de samenwerking met lokale 
theatergezelschappen en onderwijsinstellingen geïntensiveerd heeft), heeft zijn weerslag op 
de beschikbaarheid van de theaterzalen. Het aantal beschikbare dagen die interessant zijn 
voor de zakelijke markt neemt hierdoor af. Daarnaast heeft de ontwikkeling van meer 
meerdaagse bespelingen eveneens invloed op de beschikbaarheid van de theaters. We 
onderzoeken de mogelijkheid om het gebruik van het theater tijdens meerdaagse 
bespelingen te combineren met evenementen & congressen. En we zoeken met name de 
grotere 350-800 (bezoekers) evenementen in plaats van de kleinere verhuringen (voor een 
evenwichtigere balans in kosten/baten per evenement). 

Domein Productie 

Een eerste geslaagde stap voor Domein Productie is de complete organisatie van het 
Stadsfestival. Met veel inspanning is deze eerste versie onder regie van Zwolse theaters 
geproduceerd. De lessons learned zijn meegenomen in de editie van 2018. Met zorg voor de 
belasting van de interne organisatie van Zwolse theaters, en daarom ondersteund door 
professionals uit de festivalwereld. 

Op zakelijk gebied heeft Domein Productie afgelopen seizoen wederom de mogelijke groei 
laten zien om een zelf producerend theater te worden. Een goed voorbeeld is het 
Carnavalsconcert welke van A tot Z door Zwolse theaters is geproduceerd. Zo ook het grote 
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feest van de verjaardag van De Librije van Jonnie en Thérèse Boer. Vanaf seizoen 2018-2019 
zal Domein Productie tevens een ondersteunende en faciliterende afdeling voor de 
Domeinen Inhoud en Sales zijn. De focus van Zwolse theaters om een producerende rol op 
zich te nemen wordt door Domein Productie verder ontwikkeld in samenwerking met de 
domeinen Inhoud en Sales/Commercie. 

Domein Gast: Horeca & Gastontvangst 
Met name in Café Foyé is Stichting Horeca Zwolse theaters er afgelopen seizoenen in 
geslaagd een levendige culturele hotspot neer te zetten die niemand meer wil missen. Niet 
alleen de theaterbezoeker maar ook de bezoekers van Museum De Fundatie en het 
Fraterhuis vinden er hun plek. Regelmatig vinden er kleinschalige optredens plaats in Café 
Foyé. Afgelopen seizoen hebben we met Café Foyé ook ingezet op een intensievere 
samenwerking met alle domeinen om het voor de gast en artiest een zo optimaal mogelijk 
verblijf te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is Koffie en Klassiek op de zondagochtend 
waarbij gasten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers kunnen genieten van 
klassieke muziek in een intieme setting. 

Onze gastvrijheid versterkt het effect van de programmering en we dragen zorg voor blije 
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. En dat 
doen ze top. 

Hoewel het onderwijs te maken heeft met veranderingen in het curriculum van eerste jaars 
en het er afgelopen jaar even op leek dat we geen gebruik meer konden maken van de 
studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening van het Deltion College, hebben wij 
ook dit jaar gelukkig weer meer dan 120 studenten kunnen laten kennismaken met het 
gastheer-/gastvrouw schap in het theater. En ook komend seizoen wordt de samenwerking 
met deze opleiding van het Deltion College voortgezet. 

Door de directiewisselingen in het verslagjaar zijn er nog geen stappen gezet in gewenste 
verbeteringen aan de horecavoorzieningen in Theater de Spiegel en de samenwerking met 
de exploitant van Koperen Kees in De Spiegel. Binnen afzienbare tijd zullen dan ook, met de 
komst van Rob Zuidema als nieuwe directeur, de eerste afspraken plaats vinden over de 
gedachtenvorming met betrekking tot de toekomst horeca Theater de Spiegel. Wel is deze 
zomer werk gemaakt, mede naar aanleiding van vele reacties van ons publiek, aan 
verbeteringen van de publieksontvangst in Theater de Spiegel (garderobe, zitjes, sfeer). 

Domein Financiën, HRM, ICT en Techniek 
Financiën 
Het team Financiën besteedt veel aandacht aan rapportages en analyses en ondersteunt 
hiermee het management. Ook in seizoen 17-18 heeft een externe financial controller 
bijgedragen aan de verdere professionalisering van het team. 
HRM 

Op dit moment speelt nog de verantwoordelijkheid voor de oud-medewerkers waarvan 
tijdens de reorganisatie van 2016 afscheid is genomen. Nog niet al deze mensen hebben 
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nieuw werk gevonden, de uitkeringen lopen dan ook nog door en in dit theaterseizoen is 
daar een extra medewerker aan toegevoegd. Waar mogelijk bieden we als organisatie hulp 
aan deze medewerkers. Omdat Zwolse theaters de B3-status kent, komt de rekening van het 
UWV nog bij Zwolse theaters terecht en was dit seizoen nog hoger dan begroot. Inmiddels is 
per 1 januari 2019 zicht op het omzetten van de B3-status naar vrijwillige aansluiting bij het 
ABP en daarmee opheffen van het eigen risico profiel van Zwolse theaters voor de 
werkloosheidsuitkeringen. De aanvraag hiertoe is ingediend bij OC&W en het ABP. 

Naast de genoemde directiewisselingen hebben zich geen grote personele wijzigingen 
voorgedaan tijdens dit theaterseizoen. Het ziekteverzuim percentage is een vrij constante 
omdat de situatie rondom één langdurig zieke medewerkers pas dit najaar tot een afronding 
komt en er naast de gebruikelijke korte verzuimen nog enkele iets langere verzuimperioden 
van een of twee medewerkers zijn geweest. Geen van de genoemde gevallen is werk 
gerelateerd ziekteverzuim. 

Gekeken wordt momenteel naar hoe verder, niet alleen met de brede organisatie maar 
zeker ook met het managementteam en de nieuwe directeur die daaraan veel aandacht zal 
geven. We kiezen voor doorontwikkeling van de medewerkers naar gezond en dienend 
leiderschap en nemen dit in alle functionerings- en beoordelingsgesprekken mee. 

Techniek, Facilitair en ICT 
Zwolse theaters is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de uitstraling binnen 
de panden en heeft hiervoor een investeringsplan. Het technisch team is na afloop van het 
seizoen 17-18 begonnen aan noodzakelijke opknapbeurten, vervangingen (van trapjes bijv. 
in de kelders Odeon) of nieuwe investeringen op het gebied van ICT vervanging, 
optimalisering en aanvulling op het vlak van managementinformatie en forecast. 
ln dit boekjaar is minder dan gebruikelijk geïnvesteerd. Dit is terug te zien in de cijfers en 
afschrijvingen. 

Gebouw en investeringen 
We voerden met de gemeente afrondende gesprekken over demarcaties en de daaraan 
gekoppelde Meerjaren Onderhouds Planning voor beide theaters. De demarcatielijst is 
getekend (met als basis de afspraken gemeenteraadsbesluit 2016 hierover) en voor wat 
betreft de investeringsbedragen voor het meerjarenonderhoud hebben we overleg met een 
adviesbureau alsmede met de gemeente. Inmiddels is de jaarlijkse dotatie binnen de 
begroting naar het wenselijke bedrag van€ 77.500,-- verhoogd. Grote geplande 
investeringen worden opgenomen in de voorziening waaronder de trekkenwand voor 
Schouwburg Odeon die per 2021 vervangen moet worden. Noodzakelijk onderhoud aan 
vastgoed en infrastructuur alsmede vervangingsinvesteringen, waaronder de trekkenwand 
Theater de Spiegel, is voorzien bij de Gemeente Zwolle. 

Er is afgelopen seizoen mondjesmaat geïnvesteerd. Zomer 2018 zijn we aan een inhaalslag 
begonnen om de look & feel van Theater de Spiegel te upgraden. Belangrijkste reden is de 
keuze voor een goede ontvangst en gastvrijheid, die door eerder gedane veranderingen in 
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opstelling van garderobe, kassa en meer, in enige mate in het gedrang waren gekomen. 
Langzaam maar zeker worden nu na 12 jaar Theater de Spiegel ook vloerbedekking en 
andere interieurzaken onder de loep genomen. 

GOVERNANCE 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse theaters is 6 keer bijeen geweest in 17-18. 
Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg gehad met de directeur/bestuurder. 
Rooster van aan- en aftreden: 
T.E. Bodewes - aangetreden 1 januari 2013 I lste zittingstermijn eindigt op 1 januari 2017 I 
2de zittingstermijn als voorzitter Raad van Toezicht eindigt op 1 januari 2021 
M.D. Kooijman - aangetreden 29 juni 2007 I zittingstermijn verlengd met 1 jaar tot 1 juli 
2016 zittingstermijn verlengd tot 1 september 2018 
M.J.A.M.J. van Vilsteren - aangetreden 1 juli 2015 I lste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2019 
J.J. Zandbergen - aangetreden 1 juli 2015 I lste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2019 
J.H. Bezemer - aangetreden 1 juli 2018 

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 16-17, de begroting 18-19, de meerjarenbegroting, MTO, Stichting Horeca 
Zwolse theaters, de realisatie van bezuinigingen, de ontwikkeling van de organisatie, 
sponsoring, de bestuurdersaansprakelijkheid en de programmering. Periodiek is er 
gesproken over de algemene stand van zaken, de actuele cijfers en prognose rondom 
kaartverkoop, financiën en verzuim. 
Verder is er door de Raad van Toezicht veelvuldig gesproken over de problematiek rondom 
de directiewisselingen, het vertrek van directeur Wieringa en de komst en het vertrek van 
directeur Folkeringa voorjaar 2018. Opnieuw moest een wervingsprocedure opgestart 
worden voor een directeur/bestuurder: Rob Zuidema treedt per 1 september 2018 in dienst. 
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: 

Theda Bodewes 
Hoofdfunctie: OGA Theda Bodewes Shipyards 
Nevenfuncties: 

• Voorzitter Dutch Trade & Investment Board (DTIB) 
• Voorzitter Raad van Toezicht Zwolse theaters 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Scania 
• Vice voorzitter Raad van Toezicht AM REF Flying Doctors 
• Lid Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
• Lid Academie De Gouden Ganzenveer 
• Lid Advisory Board Syntus 
• Lid Raad van Advies Stoomsleepboot 'De Furie' 
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Rien Kooijman 
Hoofdfunctie: Financieel economisch adviseur/partner Zorgadviseurs.nl 
Nevenfuncties: 

• Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming Overijssel 
• Lid Raad van Toezicht Katholieke Pabo Zwolle 
• Lid Raad van Toezicht Rosengaerde 
• Lid Raad van Toezicht Stichting 4 Oost 
• Lid RvC Wezo nv 
• Lid Bestuur Personal Service Dogs 

Marcel van Vilsteren 
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 
• Penningmester van de FIABCI , chapter Nederland ( internationale vastgoed 

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

Coby Zandbergen 
Hoofdfunctie: Voorzitter - College van Bestuur Cibap 
Nevenfuncties: 

• Vice voorzitter Stichting Grote Kerk Zwolle 
• Voorzitter Creative Board Zwolle 
• Kamerheer (dame) van de Koning voor de Provincie Overijssel 

Jan Bezemer 
Nevenfuncties: 

• Bestuurder van het pensioenfonds Provisum 
• Lid RvC VU Hematologie 
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De Ondernemingsraad in het seizoen 2017-2018 
Het seizoen 2017-2018 heeft voor de OR in het teken gestaan van de onrust in de organisatie 
vanwege de directiewisselingen. De OR heeft dit seizoen tweemaal een bijdrage geleverd 
aan de werving van een nieuwe directeur. De laatste in voorjaar 2018. Belangrijk voor de OR 
is met name de communicatie richting organisatie en omgekeerd. Al eerder was, mede naar 
aanleiding van het strategisch onderzoek van Thomas van Dalen, het belang onderstreept 
van voortdurende communicatie tussen de 'domeinen'. 

Een ontwikkeling die mede door de OR is geïnitieerd is het medewerkers 
tevredenheidonderzoek. Uit een nulmeting kwam een duidelijke uitkomst van positieve 
uitschieters en grote punten van verbetering voor wat betreft de staat van de organisatie, de 
wijze van contact met elkaar. De OR voert gesprekken met de werknemers en heeft iedere 
eerste maandag van de maand een OR uurtje. Hier kan iedereen aanschuiven om vragen te 
stellen, maar vooral om het gesprek aan te gaan over de organisatie 
Speerpunt is voor de OR zichtbaarheid binnen de organisatie. Met het OR-uurtje en updates 
in de nieuwsbrief zijn hier duidelijke stappen in gezet. De OR is een gewaardeerde 
gesprekspartner voor directie, Raad van Toezicht en medewerkers van Zwolse theaters. 

De OR ondersteunt de aanvraag van Zwolse theaters bij OCW en ABP om te komen tot 
opheffing van de B3-status per 1 januari 2019. 
Zwolse theaters is een culturele organisatie met een B3-status. Zwolse theaters is echter in 
meerdere mate ondernemend om meer eigen inkomsten te verwerven en minder 
afhankelijk te worden van subsidies. Een status als overheidswerkgever is niet passend bij de 
ambitie van Zwolse theaters die zijn medewerkers de arbeidsvoorwaarden biedt van de cao 
Nederlandse Podia. 

Zwolse theaters heeft bij OCW en ABP een verzoek ingediend tot het verlenen van opheffing 
van de B3-status. 
Het gaat financieel goed met Zwolse theaters. Een reorganisatie of gedwongen ontslagen 
zijn niet te verwachten en arbeidsplaatsen blijven onder gelijke financiële omstandigheden 
behouden. Na opheffing van de B3-status is Zwolse theaters 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). 

De continuïteit van bedrijfsprocessen blijft hiermee gewaarborgd. Na opheffing van de B3- 
status worden de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers gehandhaafd. Zwolse theaters is 
en blijft deelnemer van de cao Nederlandse Podia en deelname aan de pensioenregeling van 
het ABP wordt per datum van opheffing omgezet in een vrijwillige aansluiting. 
Namens de Ondernemingsraad van Zwolse theaters, 
Valentijn van der Mieden, Natasha Stille, Mirjam Reimink, Muriel Huijbrechts. 
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Vooruitblik seizoen 2018-2019 
Op strategisch niveau is door het ontbreken van een actieve directeur gedurende dit seizoen 
de betrokkenheid en inbreng van Zwolse theaters ten opzichte van overheden en partners in 
onderwijs en bedrijfsleven op een laag pitje komen te staan. Met de komst van Rob Zuidema 
per 1 september 2018 als nieuwe directeur staan 'ondernemend, innoverend en 
betrouwbaar' opnieuw als criteria hoog op de agenda! 

De gestelde doelen voor de domeinen van Zwolse theaters hebben een vlucht genomen. De 
positie van de organisatie op het gebied van programmering, productie, en 
talentontwikkeling is versterkt. Op dit gebied staan de Zwolse Theaters steviger in de 
samenleving. De resultaten van dit theaterseizoen bevestigen onze ambities. 

Het zwaartepunt binnen de begroting voor 2018-2019 ligt op de ontwikkeling van de 
personele kosten, en de verhoging van eigen inkomsten door optimale 
voorstellingsresultaten, en inkomsten uit partnerships/sponsoring of nieuwe geldstromen. 
Prioriteit heeft de flexibilisering van het personeelsbestand, alsmede de bewustwording dat 
personele uitbreiding altijd gezien moet worden in relatie tot vermeerdering van inkomsten. 

Zwolse theaters moet, naast een duurzame vaste professionele bezetting, toe naar een 
roulerende groep medewerkers met steeds tijdelijke dienstverbanden. Daarmee kan aan 
jong talent kansen geboden worden. Jonge mensen die na een poosje weer uitvliegen. 

Aandacht is de komende periode voor noodzakelijk groot en klein onderhoud van de 
gebouwen Schouwburg Odeon en De Spiegel. Alsmede zullen verbeteringen aan de 
trekkenwand van Theater de Spiegel in gang gezet worden. De vervanging van de 
trekkenwand van Schouwburg Odeon staat voor een later seizoen op de agenda. 
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 en tevens een logische samenwerking met 
Domein Gast. 

Stad en Regio 
De sterke ontwikkeling van de stad Zwolle, een 'mini-metropool' op cultureel vlak (van 
theater, muziek, museum tot kunstvakonderwijs), is onderwerp van gesprek in het kader van 
de profilering van de Stedelijke Regio. Eind 2017 verscheen het advies van de Raad voor 
Cultuur waarin de Raad een andere wijze van financiering van het culturele stelsel in 
Nederland voorstelt. Naast de BIS en de Fondsen wordt daarin ook uitgegaan van stedelijke 
culturele regio's waarbinnen culturele instellingen en overheden samenwerken. Een 
afvaardiging van de Stichting Oostelijke Schouwburgen verkent eveneens sinds najaar 2017 
mogelijkheden voor een meer regionale afstemming van podia, programmering en 
marketing. Zwolse theaters heeft zich voorjaar 2018 bij het stedelijke kernoverleg gevoegd 
wat op dit moment, geleid door LAgroup, een visie voorbereidt op de culturele toekomst 
voor Zwolle en directe regio. We hopen dat uit de samenspraak een paar mooie pilots rollen, 
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die door de Raad voor Cultuur gehonoreerd worden als kansrijke voorbeelden voor een 
vruchtbare stedelijke en regionale samenwerking! De gesprekken en de input zijn voor ons 
mede richtinggevend voor toekomstig beleid. 

Stadsfestival 2018 
Ook in 2018 is Zwolse theaters producent van het Stadsfestival. We trekken lering uit de 
realisatie van de editie 2017. De begroting voor het Stadsfestival maakt geen onderdeel uit 
van de begroting van Zwolse theaters, maar staat op zichzelf. 

BELANGRIJKSTE DOELEN VOOR 2018-2019 

Intensivering regionale en lokale samenwerkingsverbanden 
Sponsoring/fondsen/nieuwe inkomsten 
Groot en klein onderhoud en investeringsplanning 
Gezonde bedrijfsvoering met maximaal rendement 
Bedrijfsreserve in verhouding tot risico's 
Stroomlijnen organisatie op genoemde doe/stellingen 
TheaterLAB: diepere wortels in de organisatie en in de stad, meer zichtbaarheid 
(Co) Produceren van (eigen) voorstellingen en evenementen (op maat) 
'Organisatie' Productie Team ZT steviger basis intern en extern realiseren 
Relatie met kerngezelschappen verder uitdiepen 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

21 



aantal voorstelllngen 
seizoen 2017 - 2018 

-- ....... 
156 

.......... ..... 
: 216 : + :. .: 

tinID 1 1;:;, I 

I t.mw,k 
wl 
98 .............. ..... 
87 

.-:-:::-\/.·.·-:· totaal aantal ;gl verkochte kaaotan: 
)/ 146.533 

voorlMatllfl, 
wst•4r1n: 

119.244 
28% vla de 1casA & 

tllllfelllsctl 
72%viade ...... 

¢4'¢ 
?><7 

gemiddeld zijn er 
5 kaarten gekocht 
per boeker 

@ 7.314 
(f)S.601 ~ 
@1158 ~ 

32.599 BOEKERS 

oeooTççç 
=A snelst ---=-v uitverkochte 

voorstelling 

BETH 
~~~lJ 
1 voorstelling 
Hl kaarten 

22 \/\(\}\ 
flexibele contracten 
ZWolse theaters .....,. .,.........._ ~ 
~ 

O de n GROOTSTE I [ particuliere boeker kocht: 

259 ~ 130 
-----.c·· 

2100 /cÀclub 
bezoekers \(!:) cele 

22 \/\{\}\ 
flexibele contracten 
café Foyé 

ó46ô 
vrijwilligers 
-e-11:=t-e-ee 
139 stagiairs 
1it-9"1fit-6t1=t 
2030 lee~ingen ·: 
bezochten het 11 î ~ theater U~\fo 

(masterclasses, finals, 
~st.A.gen I Oeaioil &Artel) 

8 voorstellingen I 5.419 kaarten 

bezoekers 
woonplaats 

rest van 
Nederland 

1UOI 

Rl]~ iröI~~& U events & : schoolvoor- 
congressen stellingen 

Q. iuit het voortgezet onderwijs 
en bHisonderwljs bezochten 

5.816 LEERLINGEN 
het theater 



2 BALANS PER 30 JUNI 2018 
na resultaatbestemming 

30juni2018 30juni2017 
€ € € € 

Toelichting 
ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 1] 2.254.422 2.476.092 

Voorraden 2] 9.354 6.678 

Vorderingen 
Debiteuren 3] 247.179 271.270 
Vordering op verbonden partijen 4] 149.161 130.037 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 5] 72.053 146.694 
Overige vorderingen en 
overlopende activa 6] 171.245 648.992 268.398 823.077 

Liquide middelen 7] 836.119 435.702 

Totaal activa 3.739.533 3.734.871 

30juni2018 30juni2017 
€ € € € 

Toelichting 
PASSIVA 

Eigen vermogen 8] 
Stichtingskapitaal 45 45 
Overige reserves 259.389 259.434 227.401 227.446 

Voorzieningen 
Voorziening groot onderhoud 9] 506.250 398.750 

Langlopende schulden 
Overige schulden 10] 714.317 714.317 842.717 842.717 

Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichtingen 11] 114.600 104.600 
Crediteuren 12] 576.857 900.867 
Schulden aan verbonden partijen 13] 8.000 133.196 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 14] 43.823 62.520 
Overige schulden en 
overlopende passiva 15] 1.516.250 2.259.531 1.064.775 2.265.958 

Totaal passiva 3.739.533 3.734.871 
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3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018 

Realisatie Begroting Realisatie 
2017/2018 2017/2018 2016/2017 

€ € € 
Toelichting 

Omzet en subsidies 
Subsidiebaten en bijdragen 16] 4.548.222 4.563.136 4.559.174 
Opbrengst voorstellingen 3.001.205 2.403.000 2.627.473 
Opbrengst verhuringen/producties 839.019 775.000 763.846 
Opbrengst pacht en artiestenfoyer 17] 343.553 314.000 318.671 
Opbrengst advertenties 32.874 50.000 44.544 
Opbrengst diversen 56.411 55.000 50.267 

8.821.284 8.160.136 8.363.975 

Kostprijs omzet 
Kosten voorstellingen 18] 2.743.049 2.303.000 2.543.376 
Kosten verhuringen/producties 19] 101.224 145.000 109.754 
Kosten artiestenfoyer 20] 3.754 3.300 5.716 
Kosten overig 40.756 41.000 38.406 

2.888.783 2.492.300 2.697.252 

Brutomarge 5.932.501 5.667.836 5.666.723 

Bedrijfslasten 
Personeelskosten 21] 2.443.511 2.277.000 2.193.359 
Afschrijvingen materiële vaste activa 22] 343.291 356.000 356.017 
Overige bedrijfslasten 23] 2.995.016 2.879.838 2.942.979 
Dotatie voorziening groot onderhoud 107.500 77.500 38.750 

Som der bedrijfslasten 5.889.318 5.590.338 5.531.105 

Exploitatieresultaat 43.183 77.498 135.618 
Financiële baten en lasten 24] -11.194 -11.100 -11.821 

Resultaat voor vennootschapsbelasting 31.988 66.398 123.797 

af: verschuldigde vennootschapsbelasting 0 0 0 

Resultaat na vennootschapsbelasting 31.988 66.398 123.797 

Dotatie/onttrekking aan overige reserves 31.988 66.398 123.797 
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4 KASSTROOMOVERZICHT 

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren: 

30juni2018 30juni2017 
€ € € € 

Exploitatieresultaat 43.183 135.618 
Aanpassingen voor: 
- afschrijvingen op materiele vaste activa 343.291 356.017 
- mutatie in voorzieningen 107.500 450.791 38.750 394.767 

Mutaties in het werkkapitaal: 
- voorraden -2.676 3.023 
- kortlopende vorderingen 176.761 -48.745 
- kortlopende schulden (excl. 
schulden aan kredietinstellingen -16.427 157.659 -73.737 -119.459 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 651.632 410.926 

Ontvangen rente 3 27 
Betaalde rente -11.197 -11.195 -11.848 -11.823 

Kasstroom uit operationele activiteiten 640.437 399.103 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

(Des)investeringen in materiële vaste activa -121.621 -271.215 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossing langlopende schulden -118.400 -80.000 

Toe/afname geldmiddelen 400.416 47.888 

Mutatie geldmiddelen 2017/2018 2016/2017 
€ € 

Beginsaldo: 
Stand per 1 juli 435.702 387.814 
Stand per 30 juni 836.119 435.702 

Toe/afname geldmiddelen 400.416 47.888 
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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 

Transacties met verbonden partijzen zijn apart gepresenteerd in de jaarrekening. 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld voor het boekjaar lopende van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winst 
streven. 

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. 
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5.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 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 gerappor 
teerde 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 
- Hardware en software 
- Vervoermiddelen 
- Installaties 

12% 
21% 
15% 
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. 

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. 
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5.2 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

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-bijdrage 
regeling. Dit omdat de stichting in geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 

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 theater 
jaar loop van 1 juli tot en met 30 juni en is gelijk aan het boekjaar van de stichting. Het toegekende 
subsidiebedrag voor kalenderjaar 2018 is door de stichting verantwoord in boekjaar 2017/2018. 

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. 
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5.3 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

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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5.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2018 

1 Materiële vaste activa 

Boekwaarde Desinves- Afschrijving Boekwaarde 
30juni2017 Investeringen teringen 2017/2018 30juni2018 

€ € € € € 

Inventaris 371.133 92.670 1.500 50.629 411.674 
Huurdersinvesteringen 1.804.809 14.324 0 178.593 1.640.540 
Hardware en software 186.007 16.127 0 73.528 128.606 
Vervoermiddelen 1.908 0 0 711 1.197 
Installaties 112.235 0 0 39.830 72.405 

2.476.092 123.121 1.500 343.291 2.254.422 

Aanschaf- 
waarde Cum. Afschr. Boekwaarde 
30juni2018 30juni2018 30juni2018 

€ € € 
Inventaris 672.271 260.597 411.674 
Huurdersinvesteringen 3.736.782 2.096.242 1.640.540 
Hardware en software 496.082 367.476 128.606 
Vervoermiddelen 5.446 4.249 1.197 
Installaties 557.289 484.884 72.405 

5.467.870 3.213.448 2.254.422 

2 Voorraden 

Overige voorraden 

30juni2018 30juni2017 
€ € 

9.354 6.678 

9.354 6.678 

3 Debiteuren 

Debiteuren 
Voorziening voor oninbaarheid 

276.814 
-29.635 

272.905 
-1.635 

247.179 
===== 

271.270 
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30juni2018 30juni2017 
€ € 

4 Vordering op verbonden partijen 

Stichting Horeca Zwolse Theaters 149.161 130.037 

149.161 130.037 

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

5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 72.053 146.694 

72.053 146.694 

6 Overige vorderingen en overlopende activa 
Nog te ontvangen doorberekende projectkosten 4Oost 0 95.000 
Nog te ontvangen subsidies 27.432 0 
Nog te ontvangen bijdrage Vriendenloterij 0 8.000 
Fietsplan 3.532 989 
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen 6.331 6.207 
Vooruitbetaalde ( onderhouds )contracten 10.525 8.267 
Vooruitbetaalde gemeentebelastingen 29.146 26.987 
Vooruitbetaalde verzekeringen 19.505 16.516 
Vooruitbetaalde marketingkosten 28.975 34.176 
Vooruitbetaalde licentiekosten 22.401 19.862 
Vooruitbetaalde voorstellingskosten 0 34.592 
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 23.398 17.802 

171.245 268.398 
De kortlopende vorderingen hebben een looptijd< 1 jaar. 
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30juni2018 30juni2017 
€ € 

7 Liquide middelen 

Rabobank 832.614 431.813 
Kas 3.505 3.889 

836.119 435.702 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

8 Eigen vermogen 
Stichtings- Overige 
kapitaal reserves Totaal 
€ € € 

Stand per 1 juli 2017 45 227.401 227.446 
Resultaat boekjaar 0 31.988 31.988 

Stand per 30 juni 2018 45 259.389 259.434 

9 Voorziening groot onderhoud 

Stand per 1 juli 2017 
Dotatie boekjaar 

Stand per 30 juni 2018 

2017/2018 
€ 

398.750 
107.500 

506.250 

Van dit bedrag is EUR 300.000 voor vervanging van de trekkenwand in Odeon, de overige dotatie is 
voor onderhoudskosten 
ln het seizoen 2017/2018 is een extra dotatie gedaan van EUR 30.000, zodat de stand van de 
voorziening per 30 juni 2018 weer op het gewenste niveau is. Vanaf seizoen 2018/2019 bedraagt de 
jaarlijkse dotatie EUR 77.500 conform de afspraak met de gemeente Zwolle. 
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1 O Langlopende schulden 

Overige schulden 

Lening Stichting Concertvleugel 
Lening Gemeente Zwolle 

30juni2018 30juni2017 
€ € 

142.600 
571.717 

161.000 
681.717 

714.317 

Lening Stichting Concertvleugel 
Stand per 30 juni 2017 
Aflossing 2017/2018 

Aflossingsverplichting 2018 / 2019 
Stand per 30 juni 2018 

Looptijd < 5 jaar 
> 5 jaar 

842.717 

2017/2018 
€ 

161.000 
13.800 

147.200 
4.600 

142.600 

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 2017 
Aflossing 2017/2018 

Aflossingsverplichting 2018 / 2019 
Stand per 30 juni 2018 

Looptijd < 5 jaar 
> 5 jaar 

781.717 
100.000 
681.717 
110.000 
571.717 

550.000 
131.717 

681.717 
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11 Aflossingsverplichtingen 30juni2018 30juni2017 
€ € 

Overige schulden 114.600 104.600 

114.600 104.600 

12 Crediteuren 

Crediteuren 576.857 900.867 

576.857 900.867 

13 Schulden aan verbonden partijen 

Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters 8.000 9.468 
Stichting Blauwvinger Producties 0 123.728 

8.000 133.196 
14 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 34.360 38.665 
Pensioenpremies 9.463 23.855 

43.823 62.520 

15 Overige schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen entreegelden 1.226.374 953.025 
Overige vooruitontvangen bedragen 42.000 0 
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 16.864 18.424 
Overige personeelskosten 85.996 0 
Advieskosten 8.750 0 
Accountantskosten 20.000 15.000 
Voorstellingskosten 84.271 35.689 
Tegoedbonnen in omloop 7.995 5.445 
Rente- en bankkosten 3.000 14.060 
Overige schulden 21.000 23.132 

1.516.250 1.064.775 

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 2017/2018 bedroegen de huurlasten hieromtrent 
circa EUR 1.973.000. 

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 20.600 (30 juni 2017 EUR 20.300). 

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. 
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5.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018 

2017/2018 2016/2017 
€ € 

16 Subsidiebaten en bijdragen 

Gemeente Zwolle, jaarsubsidie (zie bijlage Ill) 4.156.745 4.140.859 
Incidentele verlaging bezuinigingstaakstelling 100.000 50.000 
Overige subsidies en bijdragen 291.477 368.315 

4.548.222 4.559.174 

Overige subsidies en bijdragen 

Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters 45.000 18.000 
Stichting Cortegaerdt 0 80.000 
Provincie Overijssel 200.000 200.000 
Nederlands Fonds Podiumkunsten 25.000 37.500 
Overige 21.477 32.815 

291.477 368.315 

17 Opbrengst pacht en artiestenfoyer 

Pacht 110.036 100.856 
Vergoeding Stichting Horeca Zwolse Theaters 201.222 190.000 
Kick-back fee Stichting Horeca Zwolse Theaters 16.500 19.260 
Artiestenfoyer 15.795 8.555 

343.553 318.671 

18 Kosten voorstellingen 

Uitkoopsommen en partage 2.387.394 2.176.584 
Auteursrechten 230.288 210.627 
Overige voorstellingskosten 125.367 156.165 

2.743.049 2.543.376 

19 Kosten verhuringen/producties 
Kosten van inhuren 94.108 104.818 
Marketingkosten 7.116 4.936 

101.224 109.754 

20 Kosten artiestenfoyer 
Inkoop artiestenfoyer 3.754 5.716 

3.754 5.716 
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2017/2018 2016/2017 
21 Personeelskosten € € 

Lonen en salarissen 1.197.012 1.283.819 
Sociale lasten 155.773 163.757 
Pensioenkosten 160.051 154.295 
Kosten UWV i.v.m. eigen risico WW 156.121 95.114 
Inhuur extern personeel 667.567 497.730 
Overige personeelskosten 183.939 110.691 

2.520.463 2.305.406 
Ontvangen ziekengeld -41.952 -80.047 
Doorbelaste personeelskosten -35.000 -32.000 

2.443.511 2.193.359 

Gedurende het boekjaar 2017-2018 waren er gemiddeld 26,8 fte in dienst. 
(2016-2017: 29 fte). 

Overige personeelskosten 
Opleidingskosten 20.756 23.911 
Reis- en verblijfkosten 0 1.645 
Ziekteverzuimverzekering 109.854 51.350 
Kosten managementteam 27.927 1.724 
Overige personeelskosten 25.402 32.061 

183.939 110.691 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ln het kader van de WNT melden wij dat de normbedragen voor 2017 niet zijn overschreden. 
Daarnaast melden wij op grond van de WNT dat aan de volgende topfunctionarissen de volgende 
bezoldigingen zijn uitbetaald: 

a. Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 M. Wieringa H. Folkeringa 
Functiegegevens Directeur Directeur 
Aanvang en einde functievervulling in 1/7/2017 - 06/09/2017 1/10/2017- 30/6/2018 
2017/2018 
Omvang dienstverband (in fte) 1 1 

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja ja 

Individueel WNT-maximum 33.225 179.000 135.750 - 
Beloning 22.301 93.295 67.461 - 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn 3.872 13.298 10.965 - 
Subtotaal 26.173 106.593 78.426 - 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - 
Totaal bezoldiging 26.173 106.593 78.426 - 

b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tim 12 

Bedragen x C 1 G. van Honk 
Functiegegevens interim directie 
Kalenderjaar 2017 
Periode functievervulling in het kalenderjaar 19-3 t/m 30-6 
(aanvang - einde) 
Aantal kalendermaanden 4 
functievervulling in het kalenderjaar 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 176 
Individueel toepasselijk maximum 30.060 
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 

Bezoldiging 
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) ja 
maximum uurtarief? 
Bezoldiging in de betreffende periode 90 
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 30.060 
1 t/m 12 

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag - 
Totale bezoldiging, exclusief BTW 30.060 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is n.v.t. 
toegestaan 

c. Toezichthoudende functionarissen 
leden Raad van Toezicht Bezoldiging Periode Motivering overschrijding 
T. E. Bodewes 0 1-7-2017 Um 30-6-2018 n.v.t. 
R. Kooijman 0 1-7-2017 Um 30-6-2018 n.v.t. 
J.H. Bezemer 0 1-7-2017 Um 30-6-2018 n.v.t. 
M.J.A.M.J. van Vilsteren 0 1-7-2017 Um 30-6-2018 n.v.t. 
J.J. Zandbergen 0 1-7-2017 Um 30-6-2018 n.v.t. 
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2017/2018 2016/2017 
22 Afschrijvingen materiële vaste activa € € 

Afschrijvingen materiële vaste activa 343.291 356.017 

343.291 356.017 

23 Overige bedrijfslasten 

Huisvestingskosten 2.509.437 2.411.861 
Marketingkosten 255.676 279.838 
Algemene kosten 229.903 251.280 

2.995.016 2.942.979 

Huisvestingskosten 

Onderhoud gebouwen 75.864 84.309 
Onderhoud inventarissen en installaties 66.383 61.379 
Huur 1.973.417 1.953.485 
Schoonmaak 165.824 157.524 
Energie 140.582 75.757 
Belastingen en heffingen 62.336 56.143 
Overige huisvestingskosten 25.031 23.264 

2.509.437 2.411.861 

Marketingkosten 

Marketingkosten 155.017 207.415 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 37.000 318 
Overige verkoopkosten 63.660 72.105 

255.676 279.838 

Algemene kosten 

Kantoorbenodigdheden 2.272 3.728 
Telefonie en porti 18.329 27.745 
Contributies en lidmaatschappen 20.354 18.895 
Onderhoud en lease kantoorautomatisering 86.612 66.345 
Verzekeringen 22.062 21.855 
Accountantskosten 23.810 22.970 
Advieskosten 22.370 33.836 
Overige kosten 34.095 55.904 

229.903 251.280 
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2017/2018 2016/2017 
€ € 

24 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortelijke opbrengsten 3 27 
Rentelasten en soortgelijke kosten -11.197 -11.848 

-11.194 -11.821 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rente spaarrekening / rekening-courant bank 3 27 

3 27 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rente leningen o/g 3.588 4.239 
Annuïteit Blijmarkt 7.609 7.609 

11.197 11.848 

Ondertekening 

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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6 OVERIGE GEGEVENS 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016/2017 

De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse Theaters heeft de jaarrekening 2016/2017 vastgesteld 
in de vergadering van 29 augustus 2017. 

Bestemming resultaat 2017/2018 
Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over 2017/2018 als volgt te bestemmen: 

Dotatie overige reserves 
€ 
31.988 

31.988 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Controleverklaring 
De controleverklaring is hierna opgenomen. 
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Accountants ~AKER TILLY 
BERK 

Aan de directie van 
Stichting Zwolse Theaters 

Baker Tilly Berk N.V. 
Burgemeester Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 
T: +31 (0)38 425 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 
E: zwolle@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 /2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017/2018, geëindigd op 30 juni 2018, van Stichting Zwolse 
Theaters te Zwolle gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zwolse Theaters 
per 30 juni 2018 en van het resultaat over 2017 /2018 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende financiële verslaggeving (RJk Cl) en de RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 30 juni 2018; 
2. De staat van baten en lasten over 2017/2018; 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. 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker TIiiy Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
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In deze voorwaarden is een beperking van 
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Accountants ~AKER TILLY 
BERK 

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: 

- 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. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJk Cl en RJ 640. 

c. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de 
jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende financiële 
verantwoording (RJk Cl) en RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit 
kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 
directie 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 de directie afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
De directie 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 de 
directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
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Het vaststellen dat de door de directie 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. 

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, 26 november 2018 

Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend 
drs. R. Hoeksel RA 
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BIJLAGE I: ANALYSE VAN HET RESULTAAT OVER 2017/2018 

Realisatie Begroting Realisatie Realisatie 
2017/2018 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

€ € € € 
Omzet en subsidies 
Subsidiebaten 4.548.222 4.563.136 4.559.174 4.525.877 
Opbrengst voorstellingen 3.001.205 2.403.000 2.627.473 2.601.802 
Opbrengst verhuringen/producties 839.019 775.000 763.846 713.042 
Opbrengst pacht/artiestenfoyer 343.553 314.000 318.671 271.552 
Opbrengst advertenties 32.874 50.000 44.544 42.347 
Opbrengst diversen 56.411 55.000 50.267 49.081 

8.821.284 8.160.136 8.363.974 8.203.701 
Kostprijs omzet 
Kosten voorstellingen 2.743.049 2.303.000 2.543.376 2.436.157 
Kosten verhuringen/producties 101.224 145.000 109.754 106.195 
Kosten artiestenfoyer 3.754 3.300 5.716 5.778 
Kosten overig 40.756 41.000 38.406 35.944 

2.888.783 2.492.300 2.697.252 2.584.074 

Brutomarge 5.932.501 5.667.836 5.666.723 5.619.627 

Bedrijfslasten 
Personeelskosten 2.443.511 2.277.000 2.193.359 2.241.581 
Afschrijvingen materiële vaste activa 343.291 356.000 356.017 390.649 
Overige bedrijfslasten 2.995.016 2.879.838 2.942.979 2.962.502 
Dotatie voorziening groot onderhoud 107.500 77.500 38.750 360.000 

Som der bedrijfslasten 5.889.318 5.590.338 5.531.105 5.954.732 

Exploitatieresultaat 43.184 77.498 135.618 -335.105 
Financiële baten en lasten -11.194 -11.100 -11.821 -19.130 

Resultaat voor vennootschapsbelasting 31.988 66.398 123.797 -354.235 

af: verschuldigde vennootschapsbelasting 0 0 0 0 

Resultaat na vennootschapsbelasting 31.988 66.398 123.797 -354.235 

Vrijval bestem min gs reserve 0 0 0 684.187 

Dotatie/onttrekking aan overige reserves 31.988 66.398 123.797 329.952 



Realisatie Begroting Realisatie Realisatie 
2017/2018 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Bruto-marge 
Voorstellingen 258.156 100.000 84.097 165.645 

Verhuur/producties 737.795 630.000 654.093 606.848 

PachU Artiestenfoyer 339.798 310.700 312.955 265.774 



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

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt EUR 2.300 positief en kan als volgt worden 
verklaard: 

lagere subsidiebaten 
Hogere brutomarge voorstellingen 
Hogere brutomarge verhuringen 
Hogere brutomarge pachUartiestenfoyer 
lagere opbrengst advertenties 
Hogere brutomarge diversen 
Hogere personeelskosten 
lagere afschrijvingen materiële vaste activa 
Hogere overige bedrijfslasten 

€ 
-15.000 
158.000 
108.000 
29.000 
-17.000 
2.000 

-166.500 
13.000 

-116.200 
-4.700 

Voorstellingen 
Het voorstellingsresultaat is € 156.000 hoger dan begroot. Er zijn meer kaarten verkocht, met name cabaret, 
dans, musical en show deden het erg goed, bijvoorbeeld Annie MG en Fiddler on the Roof. 

Verhuringen 
De afdeling verhuur heeft het seizoen afgesloten met een resultaat van EUR 108.000 meer dan begroot, hiervan 
is EUR 95.000 ontvangen als productiefee voor het Stadsfestival en EUR 30.000 van het 4Oost festival van 
seizoen 16/17, per saldo is het resultaat gedaald t.o.v. seizoen 16/17 

PachUartiestenfoyer 
De pacht is vergelijkbaar met vorig seizoen. De kickback die doorberekend wordt aan de horeca in Odeon 
bedraagt EUR 16.500, de opbrengst van de artiestenfoyer is hoger dan verwacht. 

Advertenties 
De advertentieopbrengsten zijn EUR 17.000 lager dan begroot 

Personeelskosten 
De personeelskosten zijn EUR 166.500 hoger dan begroot. Dat is als volgt te verklaren door incidentele oorzaken. 
De kosten van de WW voor oud-medewerkers zijn EUR 83.000 hoger dan begroot (oa door vertrek directeur), 
naheffing en verhoging van de ziekteverzuimverzekering van EUR 60.000, wervingskosten directeur van EUR 
27.000 en inhuur interim-directie. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn EUR 13.000 lager dan begroot. 

Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten zijn EUR 107.200 hoger dan begroot. Dit komt door een naheffing op het gas van EUR 
47.000, hogere schoonmaakkosten van EUR 31.000 en door een behoorlijke toename van dubieuze debiteuren 
van EUR 34.000. 



Toelichting verschil realisatie 2017/2018 t.o.v. realisatie 2016/2017 

€ 

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

-11.000 
174.000 
84.000 
27.000 
-12.000 
4.000 

-250.000 
13.000 
-52.000 
-69.000 
-92.000 

Subsidiebaten 
Voor het grootste deel door het wegvallen van de bijdrage van SC Cortegaerdt, lagere overige subsidies en een 
lagere bijdrage van het Nederlands Fonds Podiumkunsten. 

Voorstellingen 
Het voorstellingsresultaat is€ 172.000 hoger dan vorig seizoen. Er zijn meer kaarten verkocht, met name cabaret, 
dans, musical en show deden het erg goed, bijvoorbeeld Annie MG en Fiddler on the Roof. 

Verhuringen 
De afdeling verhuur heeft het seizoen afgesloten met een resultaat van EUR 84.000 meer dan vorig seizoen, 
hiervan is EUR 95.000 ontvangen als productiefee voor het Stadsfestival en EUR 30.000 van het 40ost festival 
van seizoen 16/17, per saldo is het resultaat gedaald t.o.v. seizoen 16/17 

Pacht/artiestenfoyer 
Vooral veroorzaakt door beter resultaat van de artiestenfoyer. 

Personeelskosten 
De loonkosten van het vaste personeel zijn gedaald met EUR 87.000. We zien echter een stijging van de inhuur 
van externen van EUR 170.000, verder een naheffing en premieverhoging van de ziekteverzuimverzekering van 
EUR 60.000, reservering WW oud directeur en inhuur interim-directie. 

Afschrijvingen 
Lager door lagere investeringen en het aflopen van bestaande investeringen. 

Overige bedrijfslasten 
De stijging komt deels door een naheffing op de kosten voor gas en een hogere huur, de afdeling marketing heeft 
een behoorlijke besparing gerealiseerd van EUR 50.000. 



BIJLAGE li: ANALYSE VAN HET VERMOGEN PER 30 JUNI 2018 

Balans per 30 juni 2018 

Materiële vaste activa 
Vlottende activa 
Liquide middelen 

Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 

30juni2018 30juni2017 
€ € 

2.254.422 2.476.092 
648.992 823.077 
836.119 435.702 

3.739.533 3.734.871 

259.434 227.446 
506.250 398.750 
714.317 842.717 

2.259.531 2.265.958 

3.739.533 3.734.871 

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

30juni2018 30juni2017 
€ € 

Vlottende activa 648.992 823.077 
Kortlopende schulden -2.259.531 -2.265.958 

-1.610.539 -1.442.881 
Liquide middelen 836.119 435.702 

Werkkapitaal -774.420 -1.007.179 

Eigen vermogen 259.434 227.446 
Voorzieningen 506.250 398.750 
Langlopende schulden 714.317 842.717 

1.480.001 1.468.913 
Vastgelegd in vaste activa 2.254.422 2.476.092 

Werkkapitaal -774.420 -1.007.179 

Werkkapitaalratio (werkkapitaal/ balanstotaal} -20,7% -27,0% 

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 0,66 0,56 



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 

2017/2018 
€ 

2.412.297 
100.000 

1.744.448 

2016/2017 
€ 

2.408.022 
50.000 

1.732.837 

4.256.745 4.190.859 

De vooruitontvangen subsdie kan als volgt worden gespecificeerd: 

Ontvangen/ 
1 juli 2017 betaald Toegekend 30juni2018 

€ € € € 

2006 -681.717 0 -681.717 
2017/2018 -4.256.745 4.256.745 0 

-681.717 -4.256.745 4.256.745 -681.717 
Verantwoord onder langlopende schulden 681.717 681.717 

0 0 


