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1. Algemeen
Stichting Zwolse theaters, gevestigd Spinhuisplein 14 te Zwolle, heeft als doelstelling het
faciliteren van ontmoeting en inspiratie door middel 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. Daarnaast faciliteert zij evenementen en
bijeenkomsten in haar accommodaties.
Op 1 juli 2019 is Stichting Horeca Zwolse Theaters volledig overgegaan in Krommer BV.
Stichting Zwolse Theaters is 100% aandeelhouder van deze BV. In deze geconsolideerde
jaarrekening zijn de cijfers van deze twee entiteiten opgenomen. Krommer BV exploiteert de
horeca in Schouwburg Odeon (Café Foyé) en in Theater De Spiegel (KEES).
Samenstelling Raad van Toezicht en directie/bestuur:
Thecla Bodewes, Voorzitter RvT
Coby Zandbergen, Vice voorzitter RvT
Marcel van Vilsteren, Lid RvT
Jan Bezemer, Lid RvT
Rob Zuidema, Directeur/bestuurder
Anna Bouwman, Adjunct Directeur
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2. Voorwoord van de Raad van Toezicht
Het seizoen 2019-2020 is in maart 2020 abrupt tot stilstand gekomen door de Corona
maatregelen. De wereld van Zwolse theaters van voor 11 maart is onvergelijkbaar met die
van na 11 maart.
Het team van Zwolse theaters was goed op weg. De meerjarenbeleidsvisie was in concept
met de medewerkers en de Raad van Toezicht besproken en klaar om te bespreken met
externe belanghebbenden. Zwolse theaters was vol ambitie. De ambitie is er nog steeds
maar de omstandigheden zijn dramatisch veranderd. Van focus op groei, naar het leiden van
een plotselinge sluiting voor een krappe 3 maanden en een beperkte openstelling na 1 juni.
De gekozen route om alle ruimte die er wel is te benutten heeft de Raad van Toezicht
gesteund. De online activiteiten en het opknappen van de gebouwen tijdens de sluiting en de
start van programmering, en het doorprogrammeren in de zomer, direct toen dat op 1 juni
weer kon, is een belangrijk signaal naar publiek en podiumkunstenaars geweest. De “show
must go on”, in goede en in kwade tijden.
Het team van Zwolse theaters heeft de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van
genomen of te nemen acties. De Raad van Toezicht heeft, gecontroleerd, ruimte aan de
bestuurder gegeven om de onverwachte (crisis) situatie naar beste kunnen te leiden.
Waar mogelijk zijn de kosten teruggebracht, met vooral gevolgen voor podiumkunstenaars
en alle ondersteunende medewerkers en freelance- en tijdelijke medewerkers van het
theater. Een naar besef dat veel mensen plotseling zonder werk thuis zijn komen te zitten.
Als gevolg van de Corona pandemie is een voorspelling van het resultaat voor de komende
jaren niet te geven. Het is duidelijk dat deze pandemie onvoorspelbare gevolgen heeft op
menselijk gebied, alsmede voor de lokale, regionale en wereldwijde economie. Het team van
Zwolse theaters blijft waakzaam in het huidige klimaat van risico’s en is erop gericht om
flexibel en alert te reageren op deze uitdagingen. Maar de gezondheid en het welzijn van de
medewerkers, artiesten, gasten en hun gezinnen is uiteindelijk van het grootste belang.
Ondanks de corona-omstandigheden is er het vertrouwen dat Zwolse theaters deze crisis zal
overleven. De verankering in de stad, regio, provincie en het land is stevig, waardoor Zwolse
theaters mocht rekenen op financiële steun. Het voltallige team straalt uit haar
verantwoordelijkheid te willen nemen en daarmee Zwolse theaters als plek voor ontmoeting
en inspiratie en verbindende factor binnen de sector en de samenleving ter hand te willen
nemen.
Vol vertrouwen voorwaarts.
Namens Raad van Toezicht
Stichting Zwolse theaters

Thecla Bodewes
Voorzitter RvT
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3. Bestuursverslag
Het seizoen met twee gezichten.
Zwolse theaters heeft een stevige positie in de Zwolse samenleving en voelt zich
gemotiveerd die positie verantwoordelijk te gebruiken. Openstaan voor iedereen, bijdragen
aan initiatieven uit de stad en regio en betrokken zijn bij creativiteit (Creative works) in de
breedste zin van het woord. Een visiedocument beschrijft wat en hoe we onze opdracht zien.
De basis voor de visie staat met als titel “Het theater als plein van de stad”. Na interne
gesprekken met medewerkers en Raad van Toezicht is het proces in maart gestopt. Echter
is er geen twijfel dat de visie en ambitie nog steeds staat, misschien wel meer dan ooit. Het
visiedocument zal in 2020 worden afgerond.
Ondanks alle successen tot 11 maart sluiten we het seizoen met grote zorgen af. Bijna drie
maanden dicht zijn heeft een grote wissel getrokken. Vele voorstellingen zijn geannuleerd en
duizenden bezoekers konden we niet ontvangen. Het team van Zwolse theaters heeft zich
moeten herpakken na het vertrek van veel freelancers, tijdelijke krachten en vrijwilligers. De
coronabeperkingen hebben veel van onze creativiteit gevraagd. Alles is “klein” geworden;
kortere voorstellingen met kleinere bezetting, minder publiek, minder budget, etc.
Ondanks de tegenslag is het team gemotiveerd en vol energie om haar taak op te pakken.
We zullen alle mogelijke ruimte en middelen gebruiken om podiumkunsten toegankelijk te
maken en te houden. Waar we kunnen zullen we kunstenaars een podium geven en
ontmoetingen faciliteren en inspireren. Dat voelen wij als onze opdracht .
Met goede moed zetten wij onze schouders eronder!
Namens allen,
Rob Zuidema
directeur/bestuurder
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4. Terugblik seizoen 2019-2020 in het teken van Corona
Tot 12 maart 2020 was er geen vuiltje aan de lucht. De bezoekers aan voorstellingen en
huurders wisten Zwolse theaters te vinden. Het aanbod aan voorstellingen voldeed aan onze
wensen, er was sprake van een gevarieerd aanbod. We zouden het seizoen afronden met
de beste prestatie tot heden.
Er is een stevige start gemaakt in het formuleren van het visiedocument 2020-2025 met als
titel “Het theater als plein van de stad”. De eerste gesprekken met de Raad van Toezicht en
medewerkers waren afgerond en het moment om naar buiten te gaan om de visie te testen
was aangebroken. Door plotselinge beperkingen is dit proces pas begin seizoen 2020-2021
weer opgestart.
Sinds 12 maart 2020 leven we in een totaal andere werkelijkheid. Covid19 heeft alles wat
theater theater maakt doorkruist. We hebben van 13 maart tot 1 juni geen gasten mogen
ontvangen en alle verhuringen moeten annuleren. Sinds 1 juni zijn er grote beperkingen door
de 1,5 meter regel. De capaciteit voor het ontvangen van gasten is teruggebracht tot
ongeveer 25% en het aanbod van voorstellingen verschraald.
Op basis van de laatste forecast van begin maart zouden we het seizoen afsluiten met een
positief resultaat van ongeveer 190.000 euro, inclusief het resultaat uit horeca. We sluiten
het seizoen nu af met een positief resultaat van 135.272 euro (zie voor uitleg de “toelichting
op de jaarrekening”). Het netto positief resultaat van seizoen 2019-2020 laat zich niet
vanzelfsprekend vergelijken met voor gaande jaren, een aantal bijzondere baten en lasten
hebben grote invloed op dit resultaat. Zonder noodsteun was het resultaat mogelijk op
€ 416.583 negatief uitgekomen. Dit resultaat is dus geen voorspeller voor het komende of
komende seizoenen. Als noodsubsidies worden afgebouwd zal het resultaat van seizoen
2020/2021 of verder mogelijk negatief uitpakken. De bijzondere baten en lasten betreffen:

Direct na de aankondiging dat we moesten sluiten hebben we actie ondernomen. We
hebben kosten bespaard waar dat kon (stoppen met inlenen van flexibel personeel, stoppen
van niet direct noodzakelijke uitgaven).
Tevens moesten we direct reageren op de annulering van ruim 120 voorstellingen en het
informeren van de bezoekers die al ruim 30.000 kaarten hadden gekocht voor de
geannuleerde voorstellingen. Alle geplande verhuringen moesten worden verplaatst of
geannuleerd.
Alle verkoopactiviteiten van verhuringen en voorstellingen, start kaartverkoop, kwamen tot
stilstand en werden volstrekt onzeker.
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Direct moest er gewerkt worden aan de liquiditeit, die stevig is gestut door het besluit van de
gemeente om de huurbetaling te mogen uitstellen en de voorwaarden die zijn verbonden aan
de subsidie te versoepelen omdat niet meer aan de voorwaarden kon worden voldaan
(bijvoorbeeld aantal voorstellingen, bezoekers, etc.).
Na overleg met de samenwerkende organisaties en in afstemming met de gemeente is het
Stadsfestival geannuleerd en de ruimte voor een gezamenlijke zomerprogrammering bleek
te beperkt. Zwolse theaters heeft wel direct besloten de beschikbare ruimte vanaf 1 juni te
benutten en heeft de gehele zomer geprogrammeerd. Hiervoor was er extra ruimte voor
lokale en regionale gezelschappen in verband met het beperken van reizen door artiest en
publiek.
Met de gezamenlijke culturele instellingen in Zwolle is er een digitaal platform “Open Kaart”
gelanceerd om bezoekers erop te attenderen dat cultuur nog steeds beschikbaar en
toegankelijk is in Zwolle. Een belangrijke stap om het programma-aanbod samen
toegankelijk te maken voor cultuur minnend publiek en op deze manier ook nieuwe
publiekgroepen te verleiden een bezoek te brengen aan een andere instelling dan voorheen.
Direct na de aankondiging van de sluiting zijn we met het marketingteam een campagne
gestart. De avond voor de sluiting, 11 maart 2020, sloot de muzikant Spinvis in Schouwburg
Odeon zijn performance af met de woorden: “blijf gezond en kom terug”. Die woorden
hebben we overgenomen voor de eerste campagne tijdens de sluiting.
Van communicatie over voorstellingen moesten we omschakelen naar het communiceren
over geannuleerde of verplaatste voorstellingen. De bezoekers kregen, in lijn met landelijke
afspraken tussen de theaters en de producenten, de mogelijkheid een gift te doen, een
voucher te accepteren of geld terug te krijgen. De communicatie had betrekking op ruim
30.000 verkochte kaarten. Iets meer dan de helft van het publiek ontving het aankoopbedrag
retour, 35 % koos voor een voucher, bijna 10 % wilde (een gedeelte van) het uitgegeven
bedrag doneren.
Omdat de inhoud van het programma voor het nieuwe seizoen nog ernstig aan verandering
onderhevig was, is voorstellingsmarketing stopgezet. Er is in mei geen nieuwe brochure
gelanceerd in voor het nieuwe theaterseizoen, er is geen start kaartverkoop en ook geen
voorproefavond voor vrienden en sponsoren geweest. Dit is ook het landelijk beeld. In
september start de verkoop van de kaarten voor de periode september tot en met december.
Regelmatig hebben de gasten “theater bij je thuisbezorgd” ontvangen, waarbij digitale
voorstellingen of berichten van artiesten onder de aandacht werden gebracht – ook om
Zwolse theaters blijvend onder de aandacht te houden bij het later weer broodnodige
publiek. Onze sponsoren en vaste gasten hebben we met kaarten, berichtjes of door een act
van een podiumkunstenaar op veilige afstand getrakteerd, om contact te houden. Club Cele
en Talkshow ShowKEES vonden plaats via Zoom of livestreams.
Na het bericht dat we in juni weer open mochten voor maximaal 30 gasten, hebben we
besloten van alle beschikbare ruimte gebruik te maken. Podiumkunst mag niet stoppen en
wij voelden onze verantwoordelijkheid om de (minimale) ruimte te benutten. Met de
campagne ‘Zwolse theaters speelt’ hebben we het seizoen herstart/afgemaakt.
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5. Programmering
In nauwe samenwerking met de landelijke theaters (verenigd in de VSCD), de producenten
en de gesubsidieerde gezelschappen, is een betalingsregeling voor de geannuleerde
voorstellingen tot stand gekomen. Deze constructie vergde veel tijd omdat de belangen
tussen de beide partijen ver uiteen lagen en de noden per producent en theater enorm
verschilden.
Er is een Commissie van Wijzen aangesteld die medio mei met een advies is gekomen.
Vanuit Zwolse theaters hebben we een bijdrage geleverd aan de inhoudelijke oplossing. De
totale afrekening heeft nog niet plaatsgevonden omdat een groot aantal voorstellingen naar
het volgende seizoen zijn doorgeschoven. Maar de afgesproken regeling zal, bij volledig
annuleren van alle voorstellingen, leiden tot 125.000 tot 150.000 euro vergoeding en heeft
dan betrekking op een geannuleerd bedrag van ruim 800.000 euro gecontracteerde
voorstellingen.
Voor het seizoen 2020-2021 waren we zo goed als klaar, immers zouden we in mei
beginnen met de voorverkoop. We hadden voor het nieuwe seizoen 365 voorstellingen in
optie/gecontracteerd waarvan inmiddels een groot deel is komen te
vervallen/teruggetrokken. Dit mede om ruimte voor geannuleerde voorstellingen te realiseren
maar ook omdat de onzekerheid of voorstellingen nog wel door kunnen gaan binnen een
afzienbare periode te groot is.
Onverminderd moeten we voor de komende periode rekening houden met angst voor
besmetting bij het gaan naar theaters en financiële terughoudendheid van bezoekers. Het is
heel goed denkbaar dat er sprake zal zijn van een “opbouwfase”, een (langere) periode
waarbij het aantal toegestane bezoekers gemaximeerd wordt (1,5 meter economie). In het
geval van Zwolse theaters is dat goed te regelen door rijen of stoelen te “blokkeren” maar zal
dat leiden tot een capaciteit van 25% tot 30% van de normale capaciteit.
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5.1.

Highlights programmering seizoen 2019-2020

Juli:
Nadat in de laatste dagen voor de zomervakantie studenten van ArtEZ hun opleiding
afronden met eindexamens en Cibap een dag lang schouwburg Odeon op z’n kop zet gaan,
de zalen in theater de Spiegel en schouwburg Odeon ruim zes weken dicht voor groot
onderhoud. Bijzonder is dat in Theater de Spiegel de trekkenwand wordt vervangen.
Zwolse theaters zelf is natuurlijk nog steeds dagelijks geopend voor bezoekers met Café
Foyé.
Augustus:
Tijdens de studentenintroductie in Zwolle, de Bruisdagen, bezoeken op een dag ruim 900
studenten in Schouwburg Odeon een voorstelling van Op Sterk Water en nemen ruim 200
studenten deel aan een workshop theater. In het kader van ZwollePride wordt in
Schouwburg Odeon de Queen of the East verkozen.
September:
De aftrap van het culturele seizoen wordt gevierd met het Stadsfestival op en rond de
Blijmarkt en in samenwerking met HCO, Museum de Fundatie, Stadkamer, Hedon, HESZ en
de G8 (onderwijsinstellingen voor MBO en HBO).
Bovenste Knoopje Open trekt in als Artist in Residence op de zolder van Odeon binnen het
Hybride Productiehuis: door het Ministerie van OC&W is Zwolle als een van de veertien
regio’s uitgekozen als Proeftuin, om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Zwolse
theaters is samen met Hedon uitverkozen hier vorm, inhoud en uitvoering aan te geven in
2019 en 2020.
Theo Maassen tekent voor de eerste twee uitverkochte voorstellingen in Theater de Spiegel.
In Schouwburg Odeon vinden vier premières plaats: Bovenste Knoop Open met Tijd Zat,
Theater Gnaffel met Gandhi, Werktuig van PNTheater (Joeso Peters/Silas Neuman) en
Allemaal Mensen | UMUNTU door Toneelgroep Oostpool.
Oktober:
Boukje Schweigmann verbluft het publiek met haar mimevoorstelling VAL: “Betovering en
huiver op de rand van de afgrond” (Theaterkrant).
In samenwerking met Hedon presenteert Zwolse theaters CLASSSH, klassieke muziek door
Orkest van het Oosten in een hippe setting, toneel op toneel in de Theater de Spiegel. Suzan
en Freek verkopen tijdens hun allereerste tournee ooit, terwijl ze nog geen album hebben
uitgebracht, Schouwburg Odeon uit. Naast groot entertainment zoals Ilse Delange, De
Lama’s, Johny de Mol verkoopt ook Il barbiere di Sivigla van de Nederlandse Reisopera
moeiteloos uit. Het Australische circusgezelschap Gravity & Other Myths zorgt voor een
betoverende avond toneel op toneel in Theater de Spiegel. Onze gasten vinden het heel
bijzonder om de spectaculaire acrobatische kunsten van zo dichtbij te kunnen bewonderen.
November:
De Nederlandse Reisopera gaat met hun pocketopera Jevgeni Onjegin in première in de
Dommerholtzaal van Schouwburg Odeon. November biedt veel dans met Het Nationale
Ballet, Scapino Ballet en Club Guy & Roni in de Spiegel en een avond in de serie Dans op
Donderdag in Schouwburg Odeon.
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Het publiek is ook vol lof over de voorstelling AMADEUS van de Theateralliantie en het
Nationale Theater. Sander Plukaard is waanzinnig in de rol van Mozart, net als Mark
Rietman als zijn eeuwige rivaal Salieri. Deze kleurrijke multidisciplinaire voorstelling verkoopt
twee keer strak Theater de Spiegel uit. Eveneens uitverkocht: driemaal Claudia de Breij met
haar Oudejaarsconference, Danny Vera en Peter Pannekoek.
Het Jazz Art Orchestra kijkt, met Sint zelf als dirigent, met een zelfgeproduceerd
jeugdconcert De swingende pepernoot vooruit naar 5 december.
December:
Hedon en Zwolse theaters presenteren samen klassieke muziek voor een jeugdige
doelgroep in een uitverkochte Hemminkzaal met pianist Joep Beving. En in de Grote
Kerk/Academiehuis presenteert Zwolse theaters A Christmas Evening with Trijntje. Zo wordt
een voorstelling op die plek in de stad gebracht waar zij het beste tot haar recht komt.
Youp speelt moeiteloos tweemaal Theater de Spiegel vol.
Traditiegetrouw vindt tussen kerst en oud- en nieuw in alle zalen en foyers van Zwolse
theaters het Sprookjesfestival plaats en dit brengt ruim 4.000 bezoekers op de been.
Januari:
Amsterdam Sinfonietta brengt in hun jaarlijkse Nieuwjaarstraditie een genre-overstijgende
combi met Jonathan Jeremiah voor meer dan 800 bezoekers. Januari is sowieso een
succesvolle maand: Zowel Waylon, Her Majesty en Ellen ten Damme verkopen Theater de
Spiegel (nagenoeg) uit. Ook de moderne dansvoorstelling van Isabelle Beernaert zit, mede
dankzij een vroege campagne, goed vol. De musical Annie speelt zes keer in Theater de
Spiegel, voor ruim 4.000 bezoekers die erg genieten van het bekende verhaal in een nieuw
jasje. Ook in Schouwburg Odeon zien we vele volle zalen. Bijvoorbeeld bij Ali B, Rundfunk
(twee avonden) en Maarten van Rossem. Maar ook Othello van Daria Bukvic van Het
Nationale Theater wordt zeer drukbezocht.
Februari:
In februari brengt Theater Rotterdam zijn voorlopig laatste familievoorstelling van Pieter
Kramer in Zwolle. Twee keer zetten de acteurs Theater de Spiegel op z’n kop, met hun
hilarische verhaal over Repelsteeltje en de Blinde Prinses Het dak gaat er ook af bij twee
uitverkochte avonden van The Analogues. Tania Kross, Van der Laan & Woe en Orfeo van
de Nederlandse Reisopera boeken tevens grote successen in Theater de Spiegel. Net als
Patrick Laureij, Huub Stapel en De Vreemde Kostgangers (Boudewijn de Groot, Henny
Vrienten en George Kooymans). Ook is het leuk om te vermelden dat we ook steeds
succesvoller flexibel programmeren. Zo boeken we Kamphues & Doornbos' grote GrandPrix-Circus zo’n acht weken voor aanvang. Alsnog weten we ruim 600 mensen te
mobiliseren om te komen kijken.
Maart:
In maart ontvangen we Pieter Derks in een uitverkochte Spiegel. Het Kleurrijk festival voor
de allerjongsten vindt plaats in Schouwburg Odeon. Ook hebben we voor het eerst een
internationale stand-up comedy avond, met comedians uit Engeland en de Verenigde Staten.
Hier wordt erg enthousiast op gereageerd. Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat het
coronaprobleem groter wordt. Wij volgen de adviezen van het RIVM op de voet, maar blijven
open zo lang het kan. Spinvis sluit op 11 maart zijn voorstelling In Werkelijkheid af met de
profetische woorden ‘Blijf gezond. En kom terug’. Niet wetende dat hij hiermee de laatste
voorstelling in een lange tijd afsloot. Op 12 maart besluit het kabinet namelijk dat
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bijeenkomsten met meer dan 100 mensen in ieder geval tot 31 maart verboden zijn. Wij
annuleren daarom per direct alle voorstellingen die nog in de maand maart zouden spelen.
April:
Ook in april zijn de corona beperkingen nog van kracht. Helaas wordt de periode dat de
deuren verplicht gesloten moeten blijven verlengd tot 1 juni 2020. We zetten vol in op de
campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’ waarin we onze gasten vragen om een voucher te
accepteren, als hun voorstelling geannuleerd is. De afdeling programmering probeert zo veel
mogelijk de geannuleerde voorstellingen te verplaatsen, naar de zomer of naar het nieuwe
seizoen 2020-2021. Veel gezelschappen en groepen bieden ondertussen online registraties
aan van voorstellingen. Via onze nieuwsbrieven tippen we onze gasten hier veelvuldig over.
Mei:
Ook in mei zijn de Corona beperkingen nog van kracht. Wij zijn ondertussen aan de slag
gegaan met het maken van een online editie van onze talkshow ShowKEES. In totaal sturen
we vier keer een nieuwsbrief met hierin telkens een nieuwe aflevering van ShowKEES in
Quarantaine. Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn interviewen bezoekers, artiesten en
medewerkers via Skype en vragen hoe het gaat. Ook bijzonder is de jongerenvoorstelling
van Theater de Makkers op 4 mei, in het kader van Theater na de Dam. Deze voorstelling
vindt plaats via ZOOM: zowel de jonge spelers als de bezoekers zien elkaar via het
beeldscherm, vanuit huis. Ondanks de fysieke afstand, weten de kinderen de boodschap
mooi over te brengen.
Juni:
Onder het mom ‘Zwolse theaters SPEELT’ openen we, na lange tijd weer onze deuren op
maandag 1 juni om 12.00 uur exact. De Sekszusjes hebben de eer om als eerste voor
maximaal 30 personen (toneel op toneel) te spelen in de Hanzrestrohmzaal. Deze bijzondere
setting oogst veel lof bij de bezoekers, het komt de intimiteit van de voorstelling zeer ten
goede. Zowel bezoekers, artiesten, als medewerkers zijn blij om elkaar na zo’n lange tijd
weer te ontmoeten.
Juni staat in het teken van jeugd, cabaret, muziek en Zwolse makers. Theater Krijt, Theater
Gnaffel en Reuring Theater zorgen voor mooie middagen voor onze jongste bezoekers.
Rosa da Silva, Nabil Aoulad Ayad en Maartje en Kine laten mensen weer ouderwets lachen.
Sven Ratzke ontroert met zijn uitvoering van David Bowie songs. We draaien tevens een
pilot met livestream voor deze voorstelling. En Esther Groenenberg heeft groot succes met
het muzikale theaterdiner ‘Aan tafel met...’ Onze talkshow ShowKEES is na vier online
edities weer live in het theater te zien. Burgemeester Peter Snijders is o.a. te gast. Ook
Firma Weijland gooit hoge ogen en is iedere week stijf uitverkocht. Niet alle voorstellingen in
juni zitten vol, maar we merken wel dat mensen weer zin hebben om naar het theater te
gaan. We blijven daarom de hele zomer spelen en experimenteren, waarbij de veiligheid
altijd voorop staat.

13
ZWOLSETHEATERS.NL

5.2.

Proeftuin Stedelijke regio: Hybride Productiehuis

Poppodium Hedon en Zwolse theaters geven in de kalenderjaren 2019 en 2020 samen
invulling aan de proeftuin die gekozen is in de ontwikkeling van de Stedelijke Regio’s.
OC&W, Provincie Overijssel en de Gemeente Zwolle financieren deze proeftuin. Verspreid
over het hele land worden er 12 proeftuinen gerealiseerd. De missie van het hybride
productiehuis: “het verbeteren en ondersteunen van het culturele makers klimaat door middel
van talentontwikkeling en het vergroten van het aanbod van kwalitatief sterke en
professionele producties”.
Om toekomstig talent ruimte te bieden en nieuwe producties voor de regionale en landelijke
podia beschikbaar te maken, zetten we onze schouders onder de realisatie van een “hybride
productiehuis”. Het productiehuis werkt op basis van een talentontwikkelingspiramide die
loopt van cultuureducatie en -participatie in de basis naar talent ontdekken tot
talentontwikkeling en talentontwikkelingsprogramma’s. Hiermee steken we energie in een
sterk cultureel klimaat, is sprake van community building en vindt vernieuwing plaats. In het
hybride productiehuis besteden wij aandacht aan het vergroten van kennis en begeleiden we
het artistieke en zakelijke traject. Daarnaast wordt er enerzijds een financiële springplank en
anderzijds een inhoudelijke springplank geboden aan de dromen en ambities van talent.
Talent wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen door meters te maken en door de
begeleiding van een professioneel netwerk op maat.
Na een startsessie met de podiumkunsten regio-breed hebben we vorig jaar besloten om het
productiehuis (of ‘De Speeltuin’ – zoals we deze werkvorm intern noemen) in drie pijlers op
te delen.
1. Producties: realisatie van ambities met duidelijk eindresultaat in vorm
presentatie/voorstelling.
2. Ondersteuning: begeleiding op artistiek en financieel niveau door inzet netwerk en
expertise.
3. Community: creëren van netwerk van vraag & aanbod en visie als ondersteuning.
Het grootste gedeelte van het budget van Zwolse theaters gaat naar de realisatie van
producties. We bieden werkruimte, zetten professionals (regisseurs of bijvoorbeeld
fondsenwervers) in en proberen de makers te helpen met het opzetten van een relevant
netwerk op de lange termijn.
Talenten worden gescout en kunnen doorgroeien binnen de omgeving van het productiehuis.
Faciliteiten en adviezen zijn laagdrempelig beschikbaar. Zo is er een speciale
studie/oefenruimte voor de grootste talenten kosteloos beschikbaar. De scouting vindt plaats
via Hedon, Zwolse theaters en door het uitnodigen van ‘zelfmelders’. Er is een ‘beurs’
programma voor talentvolle makers en professionals. De beurs is enerzijds een geldbedrag
maar nog meer de ondersteuning van diverse professionals op marketing, programmering,
management, fondsenwerving, techniek etc. Het huis heeft een nauwe samenwerking met
lokale en regionale culturele organisaties in de regio en daarbuiten. Er is een
ontmoetingsplek voor talentvolle en gevorderde artistiekelingen.
Op dit moment zijn er 6 makers elk een week bij ons in huis geweest, hebben bijna 50
makers op individueel niveau een ondernemersgesprek gehad, ontvingen bijna 10 makers
een financiële bijdrage voor hun productie, is Werkplaats Odeon volop in ontwikkeling en is
ook juist in de coronaperiode de band met de makers uit de omgeving flink verstevigd.
Zwolse theaters is veel meer dan een presentatieplek geworden door deze aanpak, die
duurzaam lijkt te zijn en waar we graag mee verder willen.
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6. Marketing, CRM & Kaartverkoop
Een half jaar lang is het marketingteam uitgebreid met een junior marketeer, een goede
uitbreiding die echter door de nieuwe situatie niet houdbaar bleek. Het team werkt nauw
samen met de CRM-medewerker om ervoor te zorgen dat de campagnes goed op elkaar
afgestemd zijn op de RFM-segmentatie. Ook de teams Kaartverkoop en CRM werken nauw
samen, gezien de teamgrootte en teamsamenstelling ook een vereiste – helemaal vanaf het
moment dat er voorstellingen geannuleerd en verplaatst moesten worden. De werkdruk op
de medewerkers kaartverkoop was dermate hoog dat ook andere afdelingen ondersteuning
moesten (en konden) bieden.
Dit seizoen was de campagne ‘Theater maakt gelukkig’ het meest spraakmakend – een
voorbeeld dat we in de corona-communicatieperiode zijn blijven volgen. Corporate
communicatie blijft in ontwikkeling, al blijkt het steeds ingewikkeld om deze ook voorrang te
geven boven voorstellingsmarketing. De verhouding tussen nieuw en bestaand publiek blijft
gelijk, ongeveer 50/50. Bij de start van het theaterseizoen rondden we het customer journey
traject af, een klantreis die in kaart is gebracht door een samenwerking tussen de diverse
afdelingen van Zwolse theaters en verschillende soorten bezoekers. Deze leverde vooral de
bevestiging op dat er op een aantal terreinen punten verbetering behoeven. Een concreet
voorbeeld hiervan is het roken van gasten bij de entree van de theaters, wat andere
bezoekers hindert. Direct is besloten deze rookplekken verder van de ingang van het theater
te faciliteren. Een ander voorbeeld is de negatieve ervaring buiten de zaal in Theater de
Spiegel. De sfeer wordt regelmatig omschreven als ‘kil’, de wachttijden bij de garderobe
worden als ‘te lang’ ervaren en de route-aanduiding is niet overal duidelijk genoeg. De
routing is direct opnieuw geanalyseerd en aangepast, de inrichting van Theater de Spiegel is
reeds als project in gang gezet. Hier wordt begin 2021 een plan voor gepresenteerd. Door de
coronamaatregelen is de klantreis in het theater zodanig anders dat dit traject gepauzeerd is.
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7. Sales & Evenementen
De afgelopen theaterseizoenen zagen we dat er een golfbeweging zat in de omzet afkomstig
uit evenementen en congressen: het ene theaterseizoen een hoge omzet, het seizoen erop
een wat lagere omzet. Dit komt onder andere doordat een aantal grote evenementen 1x in
de twee seizoenen plaatsvinden. Seizoen 2019-2020 werd vooraf beschouwd als een
seizoen met een lagere omzet.
Aan het begin van het seizoen, juli 2019, stond de begrote omzet op € 780.000. In februari
2020 hebben we de prognose bijgesteld naar € 820.000. Er stonden een aantal grote
evenementen in de boeken: 2 grote concerten van Tino Martin, het jubileumcongres van
Bemog, de tv-audities van Hollands Got Talent en een groot diabetescongres van Stichting
Langerhans. Naast het huisvesten van een aantal grote evenementen was er sprake van
een stijging van 10% in aantal evenementen en congressen. Dit lijkt het resultaat van onder
andere een sterkere focus op marketing voor de zakelijke markt: het uitrollen van een eigen
marketingstrategie voor de zakelijke markt waarin we ons focussen op online vindbaarheid
en het creëren van content (offline en online). Daarnaast zijn we bezig geweest met actief
relatiebeheer en het intensiveren van samenwerkingen met nieuwe/bestaande media- en
boekingspartners uit de evenementenbranche. Het doel is om top-of-mind te zijn: heeft men
plannen om een evenement of congres te organiseren, dan moet men als eerste aan Zwolse
theaters denken.
In april 2020 bleek het theaterseizoen volledig anders te eindigen dan gedacht en
geprognotiseerd. Het COVID-19 virus rukte op en heeft diepe sporen nagelaten. Op
donderdag 12 maart 2020 ging het theater op slot voor de rest van het seizoen. Met als
gevolg dat de omzet is blijven steken op iets meer dan € 600.000. In goed overleg om onze
opdrachtgevers is circa 50% van de congressen en evenementen verplaatst naar seizoen
2020-2021, in de hoop dat het dan wél kan plaatsvinden. De overige 50% is definitief
geannuleerd. Door begrip te tonen voor onze opdrachtgevers, ons flexibel op te stellen en
mee te denken zorgen we ervoor dat de warme relatie met onze opdrachtgevers behouden
blijft. De opgebouwde goodwill zorgt er in de toekomst voor dat we hen weer mogen
verwelkomen.

7.1.

Sponsoring/partnerships

Het afgelopen seizoen hebben we volop ingezet op het verdiepen van de relatie met onze
huidige partners en het aangaan van samenwerkingen met nieuwe partners. In deze
samenwerkingen gaat het niet meer zozeer 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 resulteert
in meer waarde (financieel, kennis en diensten) en een betere positionering in Zwolle en de
regio, voor zowel de partner als Zwolse theaters.
We hebben ingespeeld op deze ontwikkeling door onze partnerpakketten inhoudelijk aan te
passen: minder exposure, meer inhoudelijk. Daarnaast zijn de prijzen van de pakketten
verhoogd en de duur van de contracten verlengd van 1 jaar naar 3 jaar. Dit geeft Zwolse
theaters de komende jaren meer financiële zekerheid m.b.t. inkomsten uit partnerships.
Zowel nieuwe partners als onze huidige partners kregen zo’n nieuw partnerpakket. Onze
huidige partners gingen allen akkoord: de contracten zijn verlengd in de nieuwe vorm. Daar
zijn we onze partners heel dankbaar voor.
Door het aanpassen van onze partnerpakketten, door intensief relatiebeheer en door
frequente aanwezigheid bij zakelijke netwerken in de regio Zwolle zien we een stijging in
zowel aantallen als inkomsten van sponsors/partners van Zwolse theaters. We verwelkomen
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graag o.a. NIVO groep en Djopzz als hoofdsponsoren, Roscom Promotie en Thereca als
nieuwe cultuurpartners van Zwolse theaters. En Vrieling, Stratfield en Brink Holding als
cultuurdragers.
Het komende seizoen starten we onder andere met een pilot naar periodieke giften van
particuliere theaterbezoekers. In samenwerking met Roscom Promotie gaan we onze
frequente theaterbezoekers telefonisch benaderen om hen meer aan Zwolse theaters te
binden.
Vanwege de structurele samenwerkingen met onze partners heeft COVID-19 vooralsnog
geen invloed op de inkomsten uit partnerships.

8. Horeca & Gastontvangst
Een ontmoeting in het theater of de schouwburg moet een beleving zijn. Daarom hebben
medewerkers van de Horeca & Gastontvangst het afgelopen seizoen deelgenomen aan de
eerder genoemde “customer journey” (hoofdstuk 3.5.), uitgevoerd door Anouk Willemsen. Zij
adviseerde Zwolse theaters eerder al over de CRM strategie en uitwerking. Samen met een
aantal medewerkers uit verschillende disciplines is in een aantal sessies verschillende
bezoekers geïnterviewd. De uitkomsten van het onderzoek zijn omgezet in een actieplan
voor o.a. de Horeca en de wijze waarop we gasten ontvangen. Voorbeelden zijn de hulp bij
de garderobe en hoe het wachten te verzachten, informatie verstrekking voorafgaand aan de
voorstelling en bij aankomst bij het theater of de schouwburg en de begeleiding naar buiten.
Horeca is onlosmakelijk verbonden aan theaterbezoek. In Schouwburg Odeon is dat al
enkele jaren in eigen beheer en sinds 1 juli 2019 is dit ook in Theater de Spiegel het geval.
We hebben geïnvesteerd in de inrichting en uitstraling van de horeca en in de kwaliteit van
de maaltijden, hapjes en drankjes. We hebben daarbij tevens gekozen voor een nieuwe
naam. Van Koperen Kees (een plek op het podium waar vanuit alle decor wordt opgebouwd)
naar KEES, de naam die in de wandelgangen al werd gebruikt. KEES is stoer en
toegankelijk, de volwassen geworden Koperen KEES met een geheel eigen identiteit die
past bij het theater met de potentie om ook zelfstandig te kunnen functioneren.
De eerste ervaringen van KEES waren positief, maar we waren slechts in de opbouwfase
toen we door Corona moesten sluiten.

9. Personeel en vrijwilligers
Er heeft een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een
personeelstevredenheidonderzoek plaatsgevonden. De RI&E heeft geleidt tot een actieplan,
geen enkele actie vraagt om spoed, het betreffen vooral aanbevelingen en verbeterpunten.
Er zijn geen onoverkomelijke afwijkingen op normen geconstateerd.
Uit het tevredenheidsonderzoek komen geen bijzonderheden naar voren, anders dan een
groot compliment van de onderzoeker dat vrijwel alle medewerkers met plezier bij Zwolse
theaters werken. Een enkele aanbeveling, vooral ten aanzien van leefgewoonten, is als
advies meegegeven.
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Tijdens de sluiting en de herstart door corona is er een coronateam samengesteld dat zeer
frequent, twee wekelijks, samenkomt. Het team bestaat uit alle disciplines en bespreekt
ervaringen van de afgelopen weken en verbeteringen voor de komende weken.
De meeste medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis of in een veilige vorm in
Theater de Spiegel of Schouwburg Odeon. We houden contact via nieuwsbrieven,
periodieke updates vanuit de directie en teamoverleg via Skye of ZOOM.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van alle freelance- en tijdelijke medewerkers en
hebben de medewerkers met een aflopend dienstverband geïnformeerd dat een verlenging
niet zeker is.

10.

Techniek en ICT

Dit seizoen zijn we gestart met de ingebruikname van de nieuwe trekkenwand besturing bij
Theater de Spiegel, dit tot volle tevredenheid. De installatie is erg betrouwbaar en we
hebben tot dusver nog geen storingen gehad.
Daarnaast hebben we wat stappen gemaakt om de (Los) licht installatie te vervangen voor
duurzame ledverlichting.
Geluid en lichtinstallaties hebben het nodige onderhoud gehad en de MJOP is tot 10 jaar
vooruit geüpdatet.
Qua gebouw hebben we in Schouwburg Odeon tijdens de Covid-19 lockdown, een grote
facelift doorgevoerd in de foyer, waarbij naast het nodige schilderwerk ook de hele
elektrische installatie is vernieuwd.
Op het gebied van ICT vervanging, optimalisering en aanvulling zijn weer aardige stappen
gemaakt, zo is de back-up server vernieuwd en uitgebreid naar 18 terabyte. Er zijn een
aantal safetychecks gedaan zoals een penetration test en een Disaster recovery test.
Qua onderhoud aan de gebouwen en middelen, zijn we dit jaar in de Covid-19 periode
zoveel mogelijk overgegaan op onderhoud zonder out of pocket kosten. Vervanging en in
investeringen zijn daarbij vooruitgeschoven.

11.

Samenwerking in stad en regio

De samenwerking tussen de culturele instellingen in Zwolle door middel van een
Stadsfestival heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Wel is er gezamenlijk een
platform ontwikkeld met de naam Proto OpenKaart. Op dit platform waren alle culturele
activiteiten die wel door konden gaan, te vinden. Op deze manier is er voor de bezoekers 1
loket waarop ze worden uitgenodigd gebruik te maken van het diverse culturele aanbod.
Juist door de coronamaatregelen merken alle aanbieders dat het publiek nog huiverig is om
te komen. Alles wat bijdraagt om het publiek weer te stimuleren om te komen is nodig.
De samenwerking tussen de 10 theaters in de economische regio Zwolle komt in een
volgende fase. Het overleg is frequent tussen directies en inmiddels ook tussen de
marketeers en de programmeurs van de verschillende theaters. De basis in deze fase is
kennis uitwisselen maar in het najaar van 2020 zal er ook een eerste gezamenlijke
campagne van start gaan. Deze campagne zal zich vooral richten op de “veiligheid” van het
theater.
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Tot slot is Zwolse theaters betrokken bij “Creative Works”, een stichting die zich richt op het
lobbyen en behartigen van de belangen van de creatieve sector in de regio. Vanuit dit
initiatief is de samenwerking tussen de regio theaters ontstaan.

12.

De Ondernemingsraad

Seizoen 2019-2020 begon voor de OR als een goed seizoen. Het team was compleet en had
een paar mooie speerpunten waar zij zich op focuste. Dit waren onder andere duurzame
inzetbaarheid van medewerkers, de RI&E, medewerkers tevredenheidsonderzoek,
beoordelings- en functioneringsgesprekken en de organisatiestructuur. Toen kwam het
coronavirus ons land binnen en moest het team schakelen. Ineens werden andere
onderwerpen veel belangrijker. Namelijk, de NOW-maatregelen, werktijdverkorting,
onvermijdelijke loonoffers, ontslagbescherming, protocollen, veiligheid en Arbo technisch
verantwoord werken etc.
Vanaf dat moment had het team wekelijks overleg met de bestuurder via Skype. De
bestuurder hield de OR continu tijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen,
mogelijkheden en verschillende scenario’s. Van het aanvragen van de NOW-maatregelen tot
de gedachte om tijdelijke contracten niet te verlengen en van werktijdverkortingen tot
vrijwillige vertrekregelingen. De OR hield de bestuurder continu op de hoogte van wat er
speelde bij de medewerkers. Van onrust over baanbehoud tot het wel of niet inleveren van
vakantiedagen. En van “wat- ga-ik-nu-doen-de-hele- dag” tot de “we-pakken-het-samen-opmentaliteit”. Zo probeerden we samen de medewerkers steeds goed op de hoogte te
houden van alle belangrijke (financiële) zaken en de medewerkers gerust te stellen waar
nodig.
De OR hield zichzelf steeds goed up to date door veel te lezen over de NOW-maatregelen,
werktijdverkorting, ontslagbescherming personeel en protocollen. Door lid te worden van OROnline en af en toe te sparren met een externe professional op OR- en HR-gebied. Enerzijds
om te kunnen toetsen of de bestuurder de procedures goed volgde en anderzijds advies in te
winnen waar nodig.
Conclusie: we zijn goed met elkaar in gesprek, we signaleren en houden elkaar goed op de
hoogte van de actuele (financiële) situatie van Zwolse theaters.
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13.

Samenstelling Raad van Toezicht

Thecla Bodewes
Aangetreden: 1 januari 2013, 1ste zittingstermijn tot 1 januari 2017, 2de zittingstermijn als
voorzitter Raad van Toezicht eindigt op 1 januari 2021
Hoofdfunctie: DGA Thecla 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)
Raad van Advies Stoom Sleepboot ‘FURIE’
Beschermvrouw Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’
Lid Committee Bureau Veritas Benelux
Lid Committee Lloyds Register

Coby Zandbergen
Aangetreden: 1 juli 2015, 1ste 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, 1ste 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
Penningmester 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, 1ste 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-Oost
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14.

Vooruitblik seizoen 2020-2021

Door corona is de toekomst onzeker. Voor het seizoen 2020-2021 gaan we uit van een
resultaat van minder dan 50% van een “normaal” jaar. We nemen seizoen 2018-2019 als
uitgangspunt om aan te toetsen. Financieel is er voor de periode 2020-2021 een degelijke
bodem gelegd door subsidies van de overheid. De subsidies betreffen bijdrage uit
noodfondscultuur samen met de provincie en de gemeente Zwolle en de NOW 1, 2 en
mogelijk NOW 3. Daarnaast zijn de kosten goed onder controle en ontstaat er beperkte
ruimte om te blijven investeren in de toekomst.
De grootste zorg is hoe producenten & artiesten deze crisis overleven. Zwolse theaters zal in
de periode 11 maart 2020 tot 1 juli 2021 veel minder uitgeven aan de aankoop van
theaterproducties. Het gevaar is verschraling aan het aanbod op termijn. Als we in een “post
coronatijd” terechtkomen kan het zijn dat er bijvoorbeeld minder grootschalig, kwalitatief
hoogstaand aanbod beschikbaar is, daar moeten we voor waken. Daarom zullen we als
Zwolse theaters alles doen wat we kunnen om ruimte te bieden aan theatermakers.
Het is onze opdracht om podiumkunst mogelijk te maken, daar zullen we ons voor inzetten
ook als de ruimte daarvoor beperkt wordt door de gevolgen van Corona.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2020
na resultaatbestemming
30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

€

€

Toelichting
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1]
2]

Voorraden

3]

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

Liquide middelen

193.500
2.123.309

2.316.809

0
2.181.266

2.181.266

50.461

23.674

4]
5]

53.405
0

248.368
751

6]

138.230

56.331

7]

483.408

8]

Totaal activa

675.043

312.600

618.051

1.450.659

914.586

4.492.972

3.737.576

30 juni 2020

30 juni 2019
€

€

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

9]
45
469.191

45
333.919
469.236

333.964

10]

475.000

583.750

11]

835.117

599.717

12]
13]
14]

199.600
1.058.482
0

119.200
846.092
9.035

15]

65.074

84.827

16]

1.390.463

2.713.619

4.492.972

1.160.989

2.220.143

3.737.576
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3 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020
Realisatie
2019/2020
€

Realisatie
2018/2019
€

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

5.151.544
1.679.072
666.653
37.586
10.390
53.724
1.254.309

4.622.676
2.781.102
935.903
118.982
22.324
76.867
1.009.112

8.853.277

9.566.966

1.655.710
143.561
3.736
22.780
363.245

2.667.184
198.201
4.789
35.657
297.948

2.189.032

3.203.779

6.664.245

6.363.187

2.948.383
568.376
3.090.535
-186.250
77.500
6.498.543

2.689.624
344.563
3.082.034
0
77.500
0
6.193.721

165.702
-30.430

169.466
-10.929

135.272

158.537

0

0

Resultaat na vennootschapsbelasting

135.272

158.537

Dotatie/onttrekking aan overige reserves

135.272

158.537

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

17]

18]

19]

20]
21]
22]
23]

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

24]
25]
26]

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

27]
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
30 juni 2020
€
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

€

165.702
568.375
-108.750

459.625

-26.787
-56.992
493.476

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente

30 juni 2019
€

158.537
344.564
77.500

422.064

-1.291
-87.195
409.696

-60.978

1.035.023
11
-30.441

€

-30.431

-149.463
431.138

7
-10.936

-10.930

1.004.591

420.208

-703.918

-267.658

Opgenomen leningen

235.400

-114.600

Toe/afname geldmiddelen

536.073

37.950

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

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

2019/2020
€

2018/2019
€

914.586
1.450.659

876.636
914.586

536.073

37.950
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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 2019 tot en met 30 juni 2020.
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
Door corona is de toekomst onzeker. Voor het seizoen 2020-2021 gaan we uit van een resultaat van
minder dan 50% van een "normaal" jaar. We nemen seizoen 2018-2019 als uitgangspunt om aan te
toetsen. Financieel is er voor de periode 2020-2021 een degelijke bodem gelegd door subsidies van de
overheid. De subsidies betreffen bijdrage uit noodfondscultuur samen met de provincie en de gemeente
Zwolle en de NOW 1, 2 en mogelijk NOW 3. Daarnaast zijn de kosten onder controle en ontstaat er
beperkte ruimte om te blijven investeren in de toekomst.
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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 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
20%
- 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.

28

5.2 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
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 2020 is door de stichting verantwoord in boekjaar 2019/2020.
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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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 2020
1

Immateriële vaste activa
Boekwaarde

Desinves-

Afschrijving

Boekwaarde

30-jun-19

Investeringen

teringen

2019/2020

30-jun-20

€

€

€

€

€

Goodwill

2

0

215.000

0

21.500

193.500

0

215.000

0

21.500

193.500

Materiële vaste activa
Boekwaarde

Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

Desinves-

Afschrijving

Boekwaarde

30 juni 2019

Investeringen

teringen

2019/2020

30 juni 2020

€

€

€

€

€

465.665
1.530.823
132.795
7.570
44.413

570.195
69.546
21.716
0
6.682

139.053
38.723
1.445

136.662
323.405
60.213
1.684
24.911

760.145
1.238.241
92.853
5.886
26.184

2.181.266

668.139

179.221

546.875

2.123.310

Aanschafwaarde
Cum. Afschr. Boekwaarde
30 juni 2020 30 juni 2020 30 juni 2020
€
€
€
Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

3

Voorraden
Overige voorraden

4

1.198.500
3.383.200
585.459
9.346
563.972

438.355
2.144.959
492.606
3.460
537.788

760.145
1.238.241
92.853
5.886
26.184

5.740.477

3.617.168

2.123.310

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

50.461

23.674

50.461

23.674

63.862
-10.457

263.771
-15.403

53.405

248.368

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
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5

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

0

751

0

751

137.683
547

56.331
0

138.230

56.331

6.715
329.271
0
2.417
11.531
8.716
9.059
33.267
14.353
11.317
10.250
21.611
23.075
1.826

2.978

Vordering op verbonden partijen
Stichting Blauwvinger Producties

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

6

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

7

Overige vorderingen en overlopende activa
Fietsplan
Nog te ontvangen Regeling Podia Covid-19
Nog te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen ziekengeld
Nog te factureren bedragen
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen
Vooruitbetaalde (onderhouds)contracten
Vooruitbetaalde gemeentebelastingen
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde marketingkosten
Vooruitbetaalde voorstellingskosten
Vooruitbetaalde licentiekosten
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Waarborgsom

483.408

64.021
108.068
5.256
6.994
31.376
8.633
53.494
0
17.056
14.724

312.600

De kortlopende vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar.
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8

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

1.434.478
16.181

904.070
10.516

1.450.659

914.586

45

45

Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal Overige reserves

333.919
135.272
469.191

175.382
158.537
333.919

Totaal Eigen Vermogen

469.236

333.964

Liquide middelen
Rabobank
Kas

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

9

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

10

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 juli 2019
Vrijval voorziening groot onderhoud
Dotatie boekjaar
Stand per 30 juni 2020

2019/2020
€
583.750
-186.250
77.500
475.000

In seizoen 2019/2020 is de omvang van de voorziening groot onderhoud opnieuw berekend. Hieruit blijkt
dat de huidige stand van de voorziening te hoog was en valt een bedrag van EUR 186.250 vrij. Met
invang van seizoen 2020/2021 bedraagt de jaarlijkse dotatie EUR 25.000.
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11

Langlopende schulden

Overige schulden
Lening Stichting Concertvleugel
Lening Gemeente Zwolle
Lening Travers
Lening Even Doen BV

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

133.400
351.717
240.000
110.000

138.000
461.717
0
0

835.117

599.717
2019/2020
€

Lening Stichting Concertvleugel
Stand per 30 juni 2019
Aflossing 2019/2020
Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

142.600
4.600
138.000
4.600
133.400
23.000
115.000
138.000

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 t/m 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. In 2014 is er een nieuw aflossingsregime vastgesteld.
Looptijd t/m 2023.
Stand per 30 juni 2019
Aflossing 2019/2020
Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

571.717
110.000
461.717
110.000
351.717
461.717
0
461.717
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Lening Travers
Stand per 30 juni 2019
Verstrekking 1 juli 2019
Aflossing 2019/2020

0
300.000
30.000
270.000
30.000
240.000

Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

120.000
150.000
270.000

De rente bedraagt 4%, looptijd 10 jaar, einddatum 1 juli 2029.
De volgende zekerheden zijn gevestigd:
- exploitatieresultaat horeca
- verpanding van vorderingen
- verpanding van (horeca)inventaris
Lening Even Doen BV
Stand per 30 juni 2019
Verstrekking 1 juli 2019
Aflossing 2019/2020

0
165.000
0
165.000
55.000
110.000

Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

165.000
0
165.000

De rente bedraagt 4%, looptijd 3 jaar, einddatum 1 januari 2023
Aflossing op 1 januari 2021, 2022 en 2023 in termijnen van EUR 55.000.

12

Aflossingsverplichtingen

Overige schulden

13

30 juni 2019
€

199.600

119.200

199.600

119.200

1.058.483

846.092

1.058.483

846.092

0

9.035

0

9.035

Crediteuren
Crediteuren

14

30 juni 2020
€

Schulden aan verbonden partijen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters
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15

30 juni 2019
€

35.291
29.783

44.872
39.955

65.074

84.827

1.007.725
125.500
43.624
28.650
30.365
4.294
0
24.000
87.932
16.000
17.582
1.650
3.141

1.043.194
0
0
25.000
24.688
4.769
4.250
20.000
16.686
0
9.797
3.333
9.272

1.390.463

1.160.989

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenpremies

16

30 juni 2020
€

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen entreegelden
Vooruitontvangen subsidie Hybride Productiehuis
Terug te betalen NOW
Overige vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Overige personeelskosten
Advieskosten
Accountantskosten
Voorstellingskosten
Onderhoudscontracten
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. In boekjaar 2019/2020 bedroegen de huurlasten hieromtrent
circa EUR 2.055.000.
Lease
Kopieermachine, EUR 180 per maand, looptijd 60 maanden, tot 5 juli 2021.
Kassasysteem EUR 501,86 per maand, looptijd 60 maanden.
Voorziening voor jubilea
Op voorspraak van de Gemeente Zwolle is geen voorziening voor jubilea-uitkeringen opgenomen.
Per balansdatum bedraagt de verplichting hieromtrent EUR 15.500 (30 juni 2019 EUR 18.000).
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 2019/2020
2019/2020
€
17

2018/2019
€

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

4.312.563
0
838.981

4.204.585
50.000
368.091

5.151.544

4.622.676

0
329.271
200.000
51.250
24.500
9.550
192.834
8.000
23.576

72.500
0
230.000
50.000
0
0
0
0
15.591

838.981

368.091

26.999
10.587

101.193
17.788

37.586

118.982

822.357
429.254
2.698

1.009.112
0
0

1.254.309

1.009.112

1.322.838
110.000
116.554
106.318

2.312.169
0
185.957
169.058

1.655.710

2.667.184

Overige subsidies en bijdragen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters
Subsidie Regeling Podia Covid-19
Provincie Overijssel
Nederlands Fonds Podiumkunsten
Hybride Productiehuis
VSB Fonds
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Schadevergoeding TOGS
Overige

18

Opbrengst pacht en artiestenfoyer
Pacht
Artiestenfoyer

19

Omzet horeca
Omzet Café Foyé
Omzet Kees
Overige opbrengsten

20

Kosten voorstellingen
Uitkoopsommen en partage
Schadevergoedingen corona
Auteursrechten
Overige voorstellingskosten
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2019/2020
€
21

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

22

174.996
23.205

143.561

198.201

3.736

4.789

3.736

4.789

242.730
120.515

297.948
0

363.245

297.948

2.006.801
314.475
275.106
14.868
267.234
134.866
3.013.350
-64.967
0

1.350.662
198.373
188.484
24.642
902.323
105.257
2.769.740
-45.116
-35.000

2.948.383

2.689.624

17.435
1.554
79.900
1.348
34.629

19.582
989
27.967
1.980
54.739

134.866

105.257

Inkoop horeca
Inkoopkosten horeca Café Foyé
Inkoopkosten horeca Kees
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127.060
16.501

Kosten artiestenfoyer
Inkoop artiestenfoyer
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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

Gedurende het boekjaar 2019-2020 waren er gemiddeld 48,75 fte in dienst.
(2018-2019: 34,33 fte)
Overige personeelskosten
Opleidingskosten
Reis- en verblijfkosten
Ziekteverzuimverzekering
Kosten managementteam
Overige personeelskosten
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
In 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
R.J. Zuidema

bedragen x € 1
Functiegegevens

directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019-2020

01-07-2019 – 30-06-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
101.706

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

18.255

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

119.961

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

119.961

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

c. Topfunctionarissen met een bezoldiging ven € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
T. E. Bodewes
J.J. Zandbergen
M.J.A.M.J. van Vilsteren
J.H. Bezemer

Functie
Raad van Toezicht, Voorzitter
Raad van Toezicht, Vice voorzitter
Raad van Toezicht, Lid
Raad van Toezicht, Lid

onbezoldigd
onbezoldigd
onbezoldigd
onbezoldigd
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25

Afschrijvingen vaste activa
Afschrijvingen vaste activa

26

2019/2020
€

2018/2019
€

568.376

344.563

568.376

344.563

2.563.146
186.594
340.795

2.533.969
267.930
280.135

3.090.535

3.082.034

114.107
41.961
2.055.358
94.284
154.305
65.698
37.433

76.264
85.173
2.008.450
164.288
105.240
65.880
28.674

2.563.146

2.533.969

174.613
-4.946
16.927

222.278
5.295
40.357

186.594

267.930

4.269
23.796
20.402
112.535
25.778
24.500
22.027
107.488

2.334
26.302
18.115
79.980
27.180
21.570
27.424
77.230

340.795

280.135

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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2019/2020
€
27

2018/2019
€

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente belastingdienst

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Rente overig
Annuïteit Blijmarkt

11
-30.441

7
-10.936

-30.430

-10.929

11

7

11

7

21.827
1.006
7.609

3.327
0
7.609

30.441

10.936

Ondertekening, Zwolle ……………………………..

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 2018/2019
De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse Theaters heeft de jaarrekening 2018/2019 vastgesteld
in de vergadering van 15 oktober 2019.
Bestemming resultaat 2019/2020
Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over 2019/2020 als volgt te bestemmen:

Dotatie overige reserves

€
135.272
135.272

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring
De controleverklaring is hierna opgenomen.
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BIJLAGE I: ANALYSE VAN HET VERMOGEN PER 30 JUNI 2020

Balans per 30 juni 2020

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

193.500
2.123.309
725.504
1.450.659

0
2.181.266
641.724
914.586

4.492.973

3.737.576

469.236
475.000
835.117
2.713.619

333.964
583.750
599.717
2.220.143

4.492.973

3.737.576

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

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)

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

725.504
-2.713.619
-1.988.115
1.450.659

641.724
-2.220.143
-1.578.419
914.586

-537.457

-663.834

469.236
475.000
835.117
1.779.353
2.316.809

333.964
583.750
599.717
1.517.431
2.181.266

-537.457

-663.834

-12,0%

-17,8%

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

0,80

0,70

BIJLAGE II: SPECIFICATIE SUBSIDIE GEMEENTE ZWOLLE JAARBIJDRAGE
De bate in de winst- en verliesrekening kan als volgt worden gespecificeerd:
2019/2020
€
Exploitatiesubsidie Odeon en De Spiegel
Incidentele verlaging bezuinigingstaakstelling
Huursubsidie De Spiegel

2018/2019
€

2.496.594
0
1.815.969

2.429.825
50.000
1.774.760

4.312.563

4.254.585

De vooruitontvangen subsdie kan als volgt worden gespecificeerd:

2006
2019/2020

Verantwoord onder langlopende schulden

1 juli 2019

Ontvangen/
betaald

Toegekend

30 juni 2020

€

€

€

€

-461.717

-110.000
-4.312.563

0
4.312.563

-351.717
0

-461.717
461.717

-4.422.563

4.312.563

-351.717
351.717

0

0

STICHTING ZWOLSE THEATERS
ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2019/2020
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1 BALANS PER 30 JUNI 2020
na resultaatbestemming
30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

€

€

Toelichting
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1]
2]

Voorraden

3]

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

1.711.305
233.781

1.945.086

2.181.266
0

2.181.266

22.635

10.592

4]
5]

49.555
85.516

211.933
31.671

6]

133.166

42.885

7]

479.159

8]

Totaal activa

747.396

312.600

599.090

1.406.011

889.969

4.121.128

3.680.916

30 juni 2020

30 juni 2019

€

€

€

€

45
470.678

470.723

45
335.405

335.450

475.000
110.643

585.643

583.750
0

583.750

Toelichting
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Overige reserves

9]

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening deelneming

10]
11]

Langlopende schulden
Overige schulden

12]

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
Crediteuren
Schulden aan verbonden partijen
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva

485.117

599.717

13]
14]
15]

114.600
1.024.094
0

119.200
788.983
8.000

16]

61.343

84.827

17]

1.379.609

2.579.646

4.121.128

1.160.989

2.161.999

3.680.916
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020
Realisatie
2019/2020
€

Begroting
2019/2020
€

Realisatie
2018/2019
€

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

5.111.504
1.679.072
666.653
262.920
10.390
53.724

4.651.000
2.925.000
780.000
355.000
27.000
72.000

4.622.676
2.781.102
935.903
323.390
22.324
76.867

7.784.263

8.810.000

8.762.262

1.655.710
143.561
3.736
22.780

2.720.000
121.000
4.000
42.000

2.667.184
198.201
4.789
35.657

1.825.787

2.887.000

2.905.831

5.958.476

5.923.000

5.856.431

2.335.259
463.085
3.018.168
-186.250
77.500

2.338.000
370.000
3.056.500
0
77.500

2.305.810
344.563
3.041.613
0
77.500

5.707.762

5.842.000

5.769.486

250.714
-4.798

81.000
-11.000

86.945
-10.929

Resultaat voor vennootschapsbelasting

245.916

70.000

76.016

Resultaat deelneming
Af: verschuldigde vennootschapsbelasting

-110.643
0

0
0

0
0

Resultaat na vennootschapsbelasting

135.273

70.000

76.016

Dotatie/onttrekking aan overige reserves

135.273

70.000

76.016

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

18]

19]

20]
21]
22]

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

23]
24]
25]

Som der bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten

26]
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3

KASSTROOMOVERZICHT
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
30 juni 2020
€
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen op materiele vaste activa
- mutatie in voorzieningen
Mutaties in het werkkapitaal:
- voorraden
- kortlopende vorderingen
- kortlopende schulden (excl.
schulden aan kredietinstellingen

€

250.714
463.085
-108.750

354.335

-12.043
-148.305
422.246

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente

30 juni 2019
€

86.945
344.564
77.500

Kasstroom uit operationele activiteiten

422.064

-1.238
40.549
261.898

-102.131

866.946
7.043
-11.841

€

-4.799

-62.820
446.189

7
-10.938

862.147

-10.931
435.258

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa
(Des)investeringen in financiële vaste activa

6.876
-233.781

-226.905

-271.408
0

-271.408

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Toe/afname geldmiddelen

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

-119.200

-110.000

516.042

53.850

2019/2020
€

2018/2019
€

889.969
1.406.011

836.119
889.969

516.042

53.850
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4

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 2019 tot en met 30 juni 2020.
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.
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4.1 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 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
20%
- 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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4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
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 2020 is door de stichting verantwoord in boekjaar 2019/2020.
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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4.3 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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4.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2020
1

Materiële vaste activa
Boekwaarde

Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

Inventaris
Huurdersinvesteringen
Hardware en software
Vervoermiddelen
Installaties

Desinves-

Afschrijving

Boekwaarde

30 juni 2019

Investeringen

teringen

2019/2020

30 juni 2020

€

€

€

€

€

465.665
1.530.823
132.795
7.570
44.413

123.087
20.860
21.716
0
6.682

139.053
38.723
1.445

56.551
319.726
60.213
1.684
24.911

393.148
1.193.234
92.853
5.886
26.184

2.181.266

172.345

179.221

463.085

1.711.305

Aanschafwaarde
Cum. Afschr. Boekwaarde
30 juni 2020 30 juni 2020 30 juni 2020
€
€
€
687.074
293.926
393.148
3.334.514
2.141.280
1.193.234
585.459
492.606
92.853
9.346
3.460
5.886
563.972
537.788
26.184
5.180.365

2

3

3.469.060

1.711.305

Financiële vaste activa

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

Vordering Krommer B.V.

233.781

0

233.781

0

22.635

10.592

22.635

10.592

60.012
-10.457

227.336
-15.403

49.555

211.933

Voorraden
Overige voorraden

4

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
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5

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

85.516
0

30.920
751

85.516

31.671

133.166

42.885

133.166

42.885

6.097
0
3.587
329.271
11.531
8.716
9.059
33.267
14.353
11.317
10.250
21.611
20.100

2.978
64.021
0
0
108.068
5.256
6.994
31.376
8.633
53.494
0
17.056
14.724

479.159

312.600

Vordering op verbonden partijen
Krommer BV
Stichting Blauwvinger Producties

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

6

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

7

Overige vorderingen en overlopende activa
Fietsplan
Nog te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen Regeling Podia Covid-19
Nog te factureren bedragen
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen
Vooruitbetaalde (onderhouds)contracten
Vooruitbetaalde gemeentebelastingen
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde marketingkosten
Vooruitbetaalde voorstellingskosten
Vooruitbetaalde licentiekosten
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

De kortlopende vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar.
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30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

1.403.944
2.067

884.911
5.058

1.406.011

889.969

45

45

Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal Overige reserves

335.405
135.273
470.678

259.389
76.016
335.405

Totaal Eigen Vermogen

470.723

335.450

Liquide middelen
Rabobank
Kas

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

10

2019/2020
€

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 juli 2019
Vrijval voorziening groot onderhoud
Dotatie boekjaar

583.750
-186.250
77.500

Stand per 30 juni 2020

475.000

In seizoen 2019/2020 is de omvang van de voorziening groot onderhoud opnieuw berekend. Hieruit blijkt
dat de huidige stand van de voorziening te hoog was en valt een bedrag van EUR 186.250 vrij. Met
invang van seizoen 2020/2021 bedraagt de jaarlijkse dotatie EUR 25.000.
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Voorziening deelneming
Voorziening negatieve deelneming Krommer B.V.

110.643

0

110.643

0
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Langlopende schulden

Overige schulden
Lening Stichting Concertvleugel
Lening Gemeente Zwolle

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

133.400
351.717

138.000
461.717

485.117

599.717
2019/2020
€

Lening Stichting Concertvleugel
Stand per 30 juni 2019
Aflossing 2019/2020
Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

142.600
4.600
138.000
4.600
133.400
23.000
115.000
138.000

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 t/m 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. In 2014 is er een nieuw aflossingsregime vastgesteld.
Looptijd t/m 2023.
Stand per 30 juni 2019
Aflossing 2019/2020
Aflossingsverplichting 2020 / 2021
Stand per 30 juni 2020
Looptijd

< 5 jaar
> 5 jaar

571.717
110.000
461.717
110.000
351.717
461.717
0
461.717
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Aflossingsverplichtingen

Overige schulden

14

119.200

114.600

119.200

1.024.094

788.983

1.024.094

788.983

0

8.000

0

8.000

35.291
26.052

44.872
39.955

61.343

84.827

1.007.725
125.500
36.781
28.650
28.143
4.294
0
24.000
87.932
16.000
17.582
0
3.002

1.043.194
0
0
25.000
24.688
4.769
4.250
20.000
16.686
0
9.797
3.333
9.272

1.379.609

1.160.989

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenpremies

17

114.600

Schulden aan verbonden partijen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters

16

30 juni 2019
€

Crediteuren
Crediteuren

15

30 juni 2020
€

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen entreegelden
Vooruitontvangen subsidie Hybride Productiehuis
Terug te betalen NOW
Overige vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Overige personeelskosten
Advieskosten
Accountantskosten
Voorstellingskosten
Onderhoudscontracten
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. In boekjaar 2019/2020 bedroegen de huurlasten hieromtrent
circa EUR 2.055.000.
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 15.500 (30 juni 2019 EUR 18.000).
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.
Borgstelling
Stichting Zwolse Theaters staat borg jegens Even Doen BV voor een bedrag van EUR 165.000
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4.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020
2019/2020
€
18

2018/2019
€

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

4.312.563
0
798.941

4.204.585
50.000
368.091

5.111.504

4.622.676

0
329.271
200.000
51.250
24.500
9.550
156.794
4.000
23.576

72.500
0
230.000
50.000
0
0
0
0
15.591

798.941

368.091

252.333
10.587

305.602
17.788

262.920

323.390

1.322.838
110.000
116.554
106.318

2.312.169
0
185.957
169.058

1.655.710

2.667.184

127.060
16.501

174.996
23.205

143.561

198.201

3.736

4.789

3.736

4.789

Overige subsidies en bijdragen
Stichting Begunstigers van Zwolse Theaters
Subsidie Regeling Podia Covid-19
Provincie Overijssel
Nederlands Fonds Podiumkunsten
Hybride Productiehuis
VSB Fonds
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Schadevergoeding TOGS
Overige

19

Opbrengst pacht en artiestenfoyer
Pacht
Artiestenfoyer

20

Kosten voorstellingen
Uitkoopsommen en partage
Schadevergoedingen corona
Auteursrechten
Overige voorstellingskosten

21

22

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

Kosten artiestenfoyer
Inkoop artiestenfoyer
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23

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

2019/2020
€

2018/2019
€

1.634.359
252.951
251.811
14.868
92.462
141.652
2.388.103
-52.844
0

1.350.662
198.373
188.484
24.642
518.508
105.257
2.385.926
-45.116
-35.000

2.335.259

2.305.810

16.220
1.554
74.384
1.348
48.146

19.582
989
27.967
1.980
54.739

141.652

105.257

Gedurende het boekjaar 2019-2020 waren er gemiddeld 37,41 fte in dienst.
(2018-2019: 34,33 fte)
Overige personeelskosten
Opleidingskosten
Reis- en verblijfkosten
Ziekteverzuimverzekering
Kosten managementteam
Overige personeelskosten

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
In 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
bedragen x € 1

R.J. Zuidema

Functiegegevens

directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019-2020

01-07-2019 – 30-06-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
101.706

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

18.255

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

119.961

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.
119.961

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
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c. Topfunctionarissen met een bezoldiging ven € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
T. E. Bodewes
J.J. Zandbergen
M.J.A.M.J. van Vilsteren
J.H. Bezemer
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Functie
Raad van Toezicht, Voorzitter
Raad van Toezicht, Vice voorzitter
Raad van Toezicht, Lid
Raad van Toezicht, Lid

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

25

onbezoldigd
onbezoldigd
onbezoldigd
onbezoldigd

2019/2020
€

2018/2019
€

463.085

344.563

463.085

344.563

2.557.835
186.594
273.739

2.533.969
267.930
239.714

3.018.168

3.041.613

114.107
41.961
2.055.358
91.598
154.305
65.698
34.808

76.264
85.173
2.008.450
164.288
105.240
65.880
28.674

2.557.835

2.533.969

174.613
-4.946
16.927

222.278
5.295
40.357

186.594

267.930

4.269
23.796
20.402
107.131
23.847
24.500
22.027
47.767

2.334
26.302
18.115
79.980
27.180
21.570
27.424
36.809

273.739

239.714

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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2019/2020
€
26

2018/2019
€

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente belastingdienst
Rente lening Krommer BV
Overige rentebaten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Rente overig
Annuïteit Blijmarkt

7.043
-11.841

7
-10.936

-4.798

-10.929

-130
7.173
0

7
0
0

7.043

7

3.227
1.006
7.609

3.327
0
7.609

11.841

10.936

Ondertekening, Zwolle ……………………………..

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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5 OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2018/2019
De Raad van Toezicht van Stichting Zwolse Theaters heeft de jaarrekening 2018/2019 vastgesteld
in de vergadering van 15 oktober 2019.
Bestemming resultaat 2019/2020
Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over 2019/2020 als volgt te bestemmen:

Dotatie overige reserves

€
135.273
135.273

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring
De controleverklaring is hierna opgenomen.
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G akertitly
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
zwolle@bakertilly. ni
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019/2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019/2020, geëindigd op 30 juni 2020, van Stichting Zwolse Theaters te
Zwolle gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening, pagina 23 tot en met 43,
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zwolse
Theaters per 30 juni 2020 en van het resultaat over 2019/2020 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 2020;
2. De staat van baten en lasten over 2019/2020; 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.

AIie diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In 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. In 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, 30 november 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
drs. G. Frühling RA
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BIJLAGE I: ANALYSE VAN HET VERMOGEN PER 30 JUNI 2020

Balans per 30 juni 2020
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

1.945.086
770.031
1.406.011

2.181.266
609.681
889.969

4.121.128

3.680.916

470.723
585.643
485.117
2.579.646

335.450
583.750
599.717
2.161.999

4.121.128

3.680.916

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)

30 juni 2020
€

30 juni 2019
€

770.031
-2.579.646
-1.809.615
1.406.011

609.681
-2.161.999
-1.552.318
889.969

-403.604

-662.349

470.723
585.643
485.117
1.541.483
1.945.086

335.450
583.750
599.717
1.518.917
2.181.266

-403.604

-662.349

-9,8%

-18,0%

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

0,84

0,69

BIJLAGE II: SPECIFICATIE SUBSIDIE GEMEENTE ZWOLLE JAARBIJDRAGE
De bate in de winst- en verliesrekening kan als volgt worden gespecificeerd:
2019/2020
€
Exploitatiesubsidie Odeon en De Spiegel
Incidentele verlaging bezuinigingstaakstelling
Huursubsidie De Spiegel

2018/2019
€

2.496.594
0
1.815.969

2.429.825
50.000
1.774.760

4.312.563

4.254.585

De vooruitontvangen subsdie kan als volgt worden gespecificeerd:

2006
2019/2020

Verantwoord onder langlopende schulden

1 juli 2019

Ontvangen/
betaald

Toegekend

30 juni 2020

€

€

€

€

-461.717

-110.000
-4.312.563

0
4.312.563

-351.717
0

-461.717
461.717

-4.422.563

4.312.563

-351.717
351.717

0

0

