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Van het bestuur
Oprichting en doelstelling
De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in Leusden. De stichting is opgericht op 12 januari 1981 en
heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven in de gemeente Leusden.
In 2009 is de Stichting door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
waardoor gulle gevers aan de stichting gebruik kunnen maken van fiscale voordelen. In de eerste helft van
2014 is een statutenwijziging doorgevoerd en is de naam gewijzigd in ‘Stichting Theater De Tuin’.
De stichting vervult haar doelstelling thans door het bevorderen van podiumkunst in vele
verschijningsvormen in de gemeente Leusden en exploiteert daartoe Theater De Tuin. Theater De Tuin wil
een schakel zijn in het uitgaansleven van Leusden en de mogelijkheid bieden te genieten van het
theateraanbod ‘op loopafstand’. Op die manier geven wij invulling aan een van onze doelstellingen: een
ontmoetingsplaats te zijn voor ‘Cultureel Leusden’. Onze participatie aan de Cultuurkoepel is daar een
ander voorbeeld van.
Een belangrijke nevenactiviteit is het tegen betaling beschikbaar stellen van het theater aan personen en
instellingen die bijdragen aan het culturele leven in Leusden in brede zin. De baten daaruit worden
aangewend ter financiering van de hoofdactiviteit. De gemeente Leusden verstrekt jaarlijks een
prestatiesubsidie en wij worden gesteund door het Leusdense bedrijfsleven, onze Tuingezanten.
Gang van zaken in het boekjaar
Bestuur
Tijdens het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Het bestuur heeft in 2018 zeven
keer vergaderd. Yteke Köllner-Weerstra is per 31 december 2018 afgetreden als bestuurslid. Per 1 januari
2019 is Jessica Kroeske toegetreden tot het bestuur. Zie ook hierna: Organisatie.
Eind 2015 is besloten tot de inrichting van een Raad van Advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd
advies geeft omtrent het te voeren beleid en de strategische koers van de stichting. De Raad van Advies
bestaat uit: H. Warmelink, directeur Theater Flint in Amersfoort, R. de Kimpe, directeur EY VODW in
Leusden en T. de Bondt, directeur Eikelboom en De Bondt in Leusden.
Op 16 november overleed Ad Verploegh, die samen met zijn echtgenoot aan de wieg stond van de
Kunsttuin. Zowel de Kunsttuin als het theater zijn hen (recent is Wies Verploegh gestopt als coördinator van
de Kunsttuin) veel dank verschuldigd.
Financieel
De omzet uit voorstellingen bedroeg in 2018 ruim € 54.000,- ex btw, bij een bar/catering omzet van
€ 23.500,-. De opbrengsten uit verhuur bedroegen € 5.600,-, die uit sponsoring bijna € 13.000,-.
In 2014 heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Leusden over de (financiële) toekomst van ons
theater. In het kader van ‘De Samenleving Voorop’ zijn wij als eerste sociaal-culturele instelling met het
College overeengekomen als ‘pilot’ te fungeren en daarbij te streven naar relatieve onafhankelijkheid van
de Gemeente. In verband daarmee wordt ons toegestaan in de jaren 2015 - 2017 een eigen vermogen op te
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bouwen van maximaal € 60.000,-. In deze boekjaren heeft de gemeente ons een subsidie verstrekt van
€ 38.000,- per jaar, met dien verstande dat indien het doelvermogen overschreden zou worden, het
meerdere aan de Gemeente zou worden gerestitueerd. Het streven daarbij is dat Theater De Tuin vanaf het
jaar 2018 toe zal kunnen met een prestatiesubsidie van de Gemeente uitsluitend ter grootte van de
jaarlijkse huursom voor het gebouw. Reeds ultimo 2016 vond in verband met een overschrijding van het
vermogen van de € 60.000-grens een restitutie aan de gemeente plaats. Na overleg met de gemeente heeft
zij toegezegd de subsidie over 2017 zodanig vast te stellen dat per 1 januari 2018 gestart kon worden met
een Eigen vermogen van € 60.000,-. Daarnaast is in 2016 met de gemeente overeengekomen dat boven
genoemd eigen vermogen een extra reserve voor herinvesteringen mag worden aangehouden van
€ 4.000,-. In het boekjaar 2017 heeft een geringe onttrekking plaatsgevonden, zodat het eigen vermogen
per 1 januari 2017 63.182,- bedroeg.
In de loop van 2018 is met de gemeente overeengekomen, gelet op de beperkte financiële ruimte van de
gemeente, dat in de lopende collegeperiode de Continuïteitsreserve (zie Toelichting op de Balans), in
overleg en onderbouwd, gebruikt kan worden om structureel noodzakelijke verbeteringen in de
bedrijfsvoering door te voeren. In het verlengde daarvan is het positieve resultaat over 2018 toegevoegd
aan het Eigen Vermogen.
De marge op voorstellingen sec blijft negatief. Daarbij dient bedacht te worden dat dit bij nagenoeg alle
theaters in Nederland het geval is. De marge op voorstellingen kan niet los worden gezien van de barinkomsten. Ook de sponsorbijdragen (die plaatsvinden in de vorm van het ‘adopteren van een voorstelling’)
dienen hierin te worden betrokken. En, altijd moet weer bedacht worden dat Theater De Tuin geheel draait
op vrijwilligers en dus geen loonkosten heeft.
Ook in 2018 ontvingen we weer ruim 5.500 betalende bezoekers. Tellen we daar bij op de bezoekers van de
altijd drukbezochte evenementen zonder entree (Blues, Bitterballen en Bloemendal-zondagmiddagen,
Open Podium en de Kunstcafé’s), dan kom je al snel op zo’n 7.000 bezoekers. Nieuw was onze
samenwerking met Rotaryclub Leusden onder de naam Rotary in de Tuin. De betreffende lezing trok bijna
100 geïnteresseerden naar het theater. Worden ook de honderden bezoekers aan de Zincafé’s en de
lezingen van LeonArt in de beschouwingen betrokken (strikt genomen vallen deze onder onze
verhuuractiviteiten), alsmede de honderden schoolkinderen die ons theater bezoeken in het kader van
Kunst Centraal, dan kom je al snel op zo’n 8.000 bezoekers.
Daarmee gaven we ook in 2018 invulling aan onze ambitie: het zijn van dè culturele pleisterplaats van
Leusden.
PR
Dankzij Uitgeverij BDU hebben wij ook in 2018 aan het begin van het seizoen, tegen een geringe
vergoeding, in een oplage van 12.000 ons programmaboek kunnen verspreiden en kunnen we elke twee
weken in de Leusderkrant op één volledige pagina zeer uitgebreid aandacht vragen voor onze
programmering. De inzet van Facebook, Twitter en Instagram heeft aan de kaartverkoop bijgedragen, maar
is zeker nog voor verbetering vatbaar. De naamsbekendheid van ons theater is verder toegenomen.
Theater De Tuin is meer en meer een begrip in Leusden en omgeving omdat het intieme karakter en de
programmering velen aanspreekt. Hierop zullen wij voortbouwen om een stijgende bezoekersstroom te
bevorderen.
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Programmering
In het boekjaar 2018, dat betrekking heeft op de 2e helft van het theaterseizoen 2017/2018 en de 1e helft
van het theaterseizoen 2018/2019, hebben wij wederom circa 110 voorstellingen verzorgd. Op basis van de
opgedane ervaringen is de programmering verder afgestemd op de behoeften van de Leusdense
theaterbezoeker, hetgeen ook in 2018 resulteerde in 20 uitverkochte voorstellingen. Naast deze successen
kunnen wij er niet omheen te melden dat we bij een handvol - artistiek gezien mooie - voorstellingen tegen
een fors verlies zijn aangelopen.
Qua samenstelling en programmering denken wij de juiste formule te pakken te hebben. Theater De Tuin
heeft een brede programmering die met name is afgestemd op kinderen en de volwassenen boven 50 jaar.
De categorieën middelbare scholier en 30-40-ers blijken moeilijk te bereiken en behoren dan ook niet meer
tot de primaire doelgroep.
Toekomstverwachtingen
Ondanks de succesvolle programmering in 2018 blijft de vraag hoe groot het ‘cultureel-absorptievermogen’
van Leusden nu precies is. Op basis van ervaring lijkt het erop dat met 3 voorstellingen in het weekend de
grens is bereikt. Het opschroeven van het aantal voorstellingen (ook door de week) zou inhouden dat het
aantal vrijwilligers fors zou moeten uitgebreid. Je moet immers bedenken dat - in vergelijking met andere
theaters - het werk van één beroepskracht wordt uitgevoerd door circa 5 of 6 vrijwilligers.
Qua aantal voorstellingen zitten wij aan ons maximum. Groei in omzet en resultaat dient behaald te
worden uit een stijging van het aantal bezoekers per voorstelling (anders gezegd: een hogere
bezettingsgraad). Het instrument ‘ prijs’ kan gelet op de concurrentie van Flint, De Lieve Vrouw en het
Schaffelaartheater, in combinatie met het geboden comfort, slechts beperkt worden ingezet. Voornaamste
mogelijkheid tot het verbeteren van het resultaat is gelegen in verhogen van de baromzet. Bij de gemeente
ligt thans voor het verzoek tot het verbouwen van het theater. Het te bereiken doel is tweeledig: zowel een
kleine verhoging van het aantal stoelen en - als belangrijkste - een vergroting van de foyer met
dientengevolge een hogere baromzet.
De politieke besluitvorming hieromtrent hangt samen met de uitkomst van de diverse scenario’s voor de
verbouwing van het activiteitencentrum De Korf als geheel. Invulling van onze plannen en ideeën op korte
en middellange termijn is afhankelijk van de uitkomsten van de politieke besluiten. Een verbouwing zou op
z’n vroegst plaats kunnen vinden in de zomer van 2020.
Tuingezanten
Bij invulling van onze toekomstverwachtingen blijven onze Tuingezanten een cruciale rol spelen. Hun
bijdragen in natura of in geld zijn essentieel voor het succes van onze activiteiten. Streven is het aantal
Tuingezanten te handhaven op 30. Bij vertrek wordt naar een opvolger gezocht. Nagenoeg allen hebben
toegezegd hun bijdrage voor het komend seizoen te contineren.
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Tuinvrienden
Sinds de opening van het seizoen 2013/2014 figureren de Tuinvrienden als ambassadeurs van ons theater.
De manier waarop wij de Tuinvrienden anders en meer aan het theater kunnen binden is op het moment
van schrijven van de voorwoord onderwerp van overleg binnen het bestuur.
Dank
Wij danken de Gemeente Leusden, onze Tuingezanten en onze Tuinvrienden voor hun ondersteuning,
zowel in geld, in natura, als moreel. Die ondersteuning is essentieel en blijvend noodzakelijk.
Maar minstens zo essentieel en van absoluut levensbelang is de betrokkenheid en inzet van onze
vrijwilligers. Theater De Tuin is uniek doordat zij volledig draait op vrijwilligers die geheel belangeloos vele
uren van hun vrije tijd willen besteden aan hun werkzaamheden voor ons theater. Wij prijzen ons zeer
gelukkig met deze gemotiveerde groep mensen.
Leusden, april 2019

Namens het bestuur,
Wim Oeben
Voorzitter
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Organisatie
Stichting Theater De Tuin is een organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, aan het eind van het
jaar zo’n 80 personen. Om de lezer een idee te geven van de veelheid van activiteiten is hieronder het
organisatieschema opgenomen. Een groot aantal activiteiten wordt in dit verslag toegelicht.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van Theater De Tuin en bestond in
2018 uit de volgende personen:
Voorzitter, Algemeen Programmaleider
Secretaris
Penningmeester
PR & Communicatie

W.G. (Wim) Oeben
A.D.G.M. (Sandra) Boeijink-Spaanjaars
J.W.M. (Jos) Korver
Y.A. (Yteke) Köllner-Weerstra

Na ruim 4 jaar de portefeuille Pr & Communicatie met veel verve, enthousiasme en grote betrokkenheid te
hebben vervuld, is Yteke Köllner-Weerstra per 31 december 2018 afgetreden. Voor de wijze waarop zij de
afgelopen jaren deze functie heeft ingevuld en het theater in Leusden verder en nadrukkelijker ‘op de kaart
heeft gezet’ zijn wij haar veel dank verschuldigd.
Als Programmaleider is per 1 januari 2019 Jessica Kroeske toegetreden tot het bestuur. Tot 1 januari werd
deze functie ingevuld door Wim Oeben, naast zijn rol als voorzitter.
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Organigram
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Overzicht van de activiteiten van de verschillende Tuinen

Beleidsuitgangspunten De Cabarettuin/Muziektuin (populair)
De Cabarettuin/Muziektuin wil cabaret-, toneel-, populaire muziek en kleinkunstvoorstellingen bieden,
geschikt voor een intiem sfeervol klein theater, met een aanbod dat het publiek in Leusden en
omgeving aanspreekt. Daarbij wordt getracht zowel ‘gevestigde namen’ als ontluikend talent te bieden.
Wij richten ons daarbij vooral op mensen met gezinnen en ouderen.
Activiteiten in de Cabarettuin/Muziektuin (populair)
Langzaamaan ontdekken we welk soort theater in Leusden aanslaat. Het is een mengeling van artistiek
hoogstaande voorstellingen afgewisseld met meer toegankelijk muziek en cabaretaanbod. Niet zelden
zijn het ook artiesten die in de theaters in Amersfoort niet te zien zijn. Het beleid in programmering
kende in 2018 dan ook niet veel wijzigingen.
De vrijwilligersgroep die de voorstellingen begeleid kende geen mutaties.
In de categorie Kleinkunst was er in 2018 een voorstelling van Debbie Petter, inmiddels een graag
gezien gaste in De Tuin. Met “De geest van Jan Wolkers” waarin diens werk in muziek en woord werd
gebracht en Yvonne Keuls die voorlas uit eigen werk en werden ook de literatuurliefhebbers niet
vergeten. Bij laatstgenoemde voorstelling werd samengewerkt met Bibliotheek Eemland.
Muziekvoorstellingen in 2018 waren: The Amazing Stroopwafels, Tango Extremo en Joris Lutz,
Andermans Veren, De Andersons, Ocobar, Los Muziektheater, J.W Roy met zijn band, Peter Beets,
Jeroen van Merwijk, Tangerine, Sixties Generation, Door de nacht klinkt een lied, Gerard Alderliefste,
Sjors van der Panne in concert, Elke Vierveijzer, The Preacher man en Vuile Huichelaar kerstconcert. In
totaal 17 voorstellingen.
Cabaretvoorstellingen in 2018: Joep Onderdelinden, Peter Pannekoek, Luider en van Donselaar,
A’dams Kleinkunstfestivalfinalisten, Frans Mulder, Cabaretpoel 4xLeuk, Brokstukken, Vrouw Holland,
Kikki Schippers, Ronald Snijders, Jan Beuving, Javier Guzman, Matroesjka, Sjaak Bral, Stefano Keizers,
Patrick Nederkoorn, Annemarie Jung, Mylou Frencken, Pieter Jouke en Maartje en Kine. In totaal 20
voorstellingen.
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Beleidsuitgangspunten Filmtuin
De FilmTuin wil een laagdrempelige culturele voorziening zijn, die (volwassen) Leusdenaren en
bewoners uit de omgeving de kans biedt de kwalitatief betere films en art-house films, dichtbij huis te
zien.
De kwaliteit van de filmvoorstellingen moet zo aantrekkelijk zijn, dat veel mensen de filmavonden
prefereren boven thuisbioscoop (Netflix e.a.). Daarnaast speelt de ontmoeting die plaatsvindt tussen
de bezoekers ook een rol. Veel van hen blijven nog even napraten onder het genot van een glaasje.
De Filmtuin verzorgt tot nu toe in principe twee vaste filmavonden per maand: de derde maandag en
dinsdag van de maanden september t/m april. Op een aantal zondagen wordt er een middagfilm
geprogrammeerd. Daarnaast is er een voorstelling t.g.v. Internationale Vrouwendag en zijn er elk jaar
voorstellingen in samenwerking met Amnesty International en met de Bibliotheek Eemland. Op een
aantal vrijdagavonden worden toegankelijker films vertoond, waarmee we ons richten op een breder
publiek.
Enquête voorjaar 2018
Uit de enquête die we hebben gehouden onder onze bezoekers, kwam naar voren dat ons publiek
voornamelijk bestaat uit mensen van middelbare en hogere leeftijd, vooral uit Leusden. Daarbij zijn de
dames in de meerderheid. Zij halen hun informatie voornamelijk uit de krant en uit mond tot
mondreclame. Zij hebben grote waardering voor onze filmkeuze en de organisatie van de avonden Wel
zien zij graag actuelere films en meer feelgoodfilms. Vanwege de uitkomst van de enquête en de
bezoekersaantallen zal de dinsdagavond vanaf september 2019 vervallen, maar programmeren we
voortaan elke maand twee maandagavonden. Wij zullen onze keuze iets aanpassen en grote aandacht
blijven besteden aan onze zichtbaarheid.
Activiteiten in De FilmTuin (jan-dec 2018)
In 2018 zijn er 26 voorstellingen geprogrammeerd, waarin 18 films zijn vertoond. In totaal zijn er 625
bezoekers geweest, Gemiddeld komt dat neer op 24 bezoekers per voorstelling. De film die het best
bezocht werd, was Loving Vincent met een totaal van 104 bezoekers op twee avonden. De Nederlandse
film Soof kwam als tweede uit de bus met 47 bezoekers en Hidden Figures, op 8 maart, was een goede
derde met 41 bezoekers.

Jaarverslag 2018
Theater De Tuin - Leusden

9

Beleidsuitgangspunten Muziektuin (klassiek)
De KlassiekeTuin wil met haar Tuinconcerten het begrip “klassiek” ruim nemen. Met uitstapjes naar de
iets ‘lichtere’ muziek en naar wereldmuziek waar ruimte is voor bijvoorbeeld tango- en
zigeunermuziek. De intieme sfeer van het theater en het directe contact tussen musici en publiek
maakt de muziekbeleving ‘net even anders’.
Tuinconcerten willen laagdrempelig zijn en voor een breed publiek toegankelijk, ook de jeugd vanaf 7
jaar is welkom. De toegangsprijs wordt daar waar mogelijk laag gehouden.
Op de zondagen waarop de concerten worden geprogrammeerd is het theater ook een
ontmoetingsplek waar families en vrienden elkaar kunnen treffen.
Per seizoen worden 4 tot 5 concerten geprogrammeerd en in principe een extra concert op
Valentijnsdag. Bij ‘grote namen’ weten veel bezoekers de weg naar de Tuin te vinden.
Minder bekende namen vraagt hard werken aan de PR.
Concerten
Het jaar 2018 is al weer het 6e jaar dat de Klassieke Tuin binnen Theater de Tuin muziekprogramma’s
bracht. In 2018 zijn 5 concerten uitgevoerd.
Op 21 januari ontvingen we saxofonist Henk van Twillert en pianist Tjako van Schie, die Bach aan het
publiek voorstelden aan de hand van muzikale voorbeelden onder de titel ‘mijn naam is Bach’. Het
publiek was enthousiast, waar de artiesten weer van genoten. Het aantal bezoekers valt tegen (40).
Op 14 februari was er ook een Valentijnsconcert, met als thema “Passie”. Verschillende muziek genres
bij elkaar omlijst met culinaire hapjes. Optredens van Carlos Salvia, Coert van den Berg en Frits Kroeze.
De 54 aanwezige bezoekers luisterden ademloos bij dit sfeervolle gebeuren. Menigeen hoorde de
bekende speld vallen.
Op 18 maart werd het Leusdense publiek vergast op klassieke gitaar muziek van het internationaal
bekende gitaarduo Möller & Fraticelli. De hartverwarmende klanken in een gezellige gevulde zaal
houdt iedereen er een goed gevoel aan over. Ook al was de kaartverkoop slecht (43), waren de
artiesten en het publiek enthousiast. De artiesten genoten van de “great atmosphere, so intimate and
great audience”.
30 september genoot het Leusdense publiek van een klassiek concert van Elysium ‘Duo’s en Trio’s”. De
unieke sonoriteit van de contrabas is eeuwenlang onmisbaar gebleken in orkesten, terwijl de
kamermuzikale kwaliteit van dit instrument lang onderbelicht is gebleven. Elise Besemer, Théotime
Voisin en Laurens de Man laten horen dat dit niet terecht is. De artiesten ervaarden de Tuin ‘een
vruchtbare grond voor speelplezier’. De 17 bezoekers waren tevreden.
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18 november was zangeres en harpiste Ekaterina Levental in het theater met :De Weg”, die ons (met
37 bezoekers) meenam op “De Weg”die zij als tiener aflegde tijdens haar vlucht vanuit de USSR.
Ekaterina was ‘helemaal gelukkig in de Tuin, bij een betrokken, warm en hartelijk publiek’.
Terugblikkend op het seizoen 2018, hebben we 189 betalende bezoekers gehad, wat 50% minder is dan
het jaar 2017. In welke mate de verplaatsing van de concerten naar de zondagmiddagen hiermee een
rol speelt, weten we niet. Jammer dat we nog niet kunnen rekenen op een vaste groep mensen. Na
intern beraad gaan we ons daarom meer focussen op ‘zaalkrakers’ en iets minder op experimenteel
theater van jong aanstormend talent.
Tot slot
Er was sprake van een afwisselende programmering en voortreffelijke uitvoerende musici. We krijgen
vaak complimenten over de kwaliteit die we met onze concerten in huis halen in theater de Tuin. Het
directe contact tussen artiesten en publiek werd opnieuw door allen als een extra dimensie ervaren.
Met behulp van de Techniek en alle andere vrijwilligers achter loket, bar en organisatie is ook dit jaar
de Muziek Tuin Klassiek weer succesvol geweest. Tenslotte willen we nog vermelden dat de sfeer in de
Tuin mee bepaald wordt door de geweldige exposities van de KunstTuin.

Beleidsuitgangspunten
De KunstTuin wil een mogelijkheid bieden aan kunstenaars uit Leusden en directe omgeving om hun
werk te tonen en te verkopen. Daarbij wordt uitdrukkelijk ruimte geboden aan alle beeldende
kunstvormen, zoals schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, sierraden et cetera.
Aan het begin van elke expositie wordt een ‘Kunstcafé’ gehouden, waar de kunstenaars aan het publiek
worden voorgesteld en men onder het genot van een hapje en een drankje, maar niet te vergeten in
een muzikale omlijsting, kennis kan nemen van de werken die ten toon worden gesteld. Vóór ieder
Kunstcafé werd een interview met de exposanten met foto in ‘Leusden Nu’ geplaatst.
Dit jaar bleven de exposities zeven weken in Theater De Tuin.
Activiteiten
In januari begonnen we met een expositie die in december 2017 al was gestart: Winfried Wüstefeld
met fotocollages en Suzanne Compaan met klein bronswerk en fotogravures. Deze expositie was
toegankelijk tot 28 januari.
Tijdens het Kunstcafé van 4 februari is de eerste expositie van 2018 geopend met werk van Ruud
Oeben (schilderijen) en Mayke Meewis (keramiek).
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Van 24 maart tot 29 april (Kunstcafé op zondagmiddag 25 maart) was het werk te zien van Linda
Morelisse, schilderkunst en An Hong, schilderwerk in glas.
Gedurende de “zomerstop” werden de expositieplekken gevuld met werk van Wies Verploegh.
Voor de 4 nieuwe vrijwilligers van de Kunsttuin was de vuurdoop het Kunstcafé op zondagmiddag 9
september waar Anneke Adama haar schilderijen exposeerde en Betty Henschen haar keramiek. Deze
expositie duurde tot 20 oktober.
Van 28 oktober tot 8 december exposeerde Wytske Magré haar schilderijen en in de vitrines lagen de
sieraden van Barbara Lens. Barbara met “Barb and her handsome four” verzorgde tijdens het Kunstcafé
haar eigen muziek!
De laatste expositie van 2018 (van 16 december 2018 tot 26 januari 2019 met een Kunstcafé op
zondagmiddag 16 december) bestond uit de schilderijen van Ina van Gessel en keramiek van Maaike
Visser.
Dit jaar hebben we afscheid moeten Ad Verploegh; hij overleed na enkele maanden ziek te zijn
geweest. Ad was de Nestor van de Kunsttuin. Jarenlang verzorgden hij en Wies de exposities in De
Tuin. Door hen zijn de KunstTuin en de Kunstcafé’s een begrip geworden in Leusden, en door velen
wordt bezocht.

Beleidsuitgangspunten
De kindertuin programmeert kwalitatief hoogwaardige voorstellingen voor jeugd en jongeren die de
fantasie prikkelen, en die als kernwaarden hebben: plezier, inspiratie en educatie. De Kindertuin vindt
het belangrijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Een geïnspireerd kind kan zijn
creativiteit verder ontwikkelen, en dit gebruiken op andere terreinen van zijn leven.
Bovendien maakt een kind al jong kennis met het theater als kunstvorm, wat belangrijk is voor de
toekomst van kind en theater.
Wij willen het publiek, ook voor en na de voorstelling entertainen, zodat een voorstelling voor het
publiek ‘een totaalbeleving’ wordt. Zo worden rondom de voorstellingen de kinderen
knutselactiviteiten aangeboden. Ook kunnen de kinderen soms verkleed komen of bijvoorbeeld hun
knuffel meenemen, afhankelijk van het thema van de voorstelling. Dit wordt steeds gewaardeerd door
de kinderen en ouders/ grootouders.
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Wij werken op een gestructureerde manier door middel van een beleidsplan, jaarplanning en
draaiboeken.
Wij willen waar mogelijk in projecten samenwerken met het onderwijs, waardoor er meer interactie
komt met de doelgroep van de Kindertuin.
Voorstellingen
In het jaar 2018 waren totaal 18 kindervoorstellingen geprogrammeerd, waarvan 9 poppentheatervoorstellingen, afwisselend voor de leeftijd 3+ en 5+, en 2 films.
Dit jaar is met een nieuwe programmeur geprobeerd het artistieke niveau van de voorstellingen te
verhogen. Dat dit een succes was blijkt wel uit de toegenomen bezoekers aantallen.
De volgende films zijn vertoond (in de voorjaars- en herfstvakantie): Dikkertje Dap en Dr. Proktor’s
schetenpoeder.
Over het algemeen trekken de films in de Kindertuin een redelijk aantal bezoekers, beide films waren
vrijwel uitverkocht. Er blijkt behoefte te zijn aan een aantal kinderfilms in het programma, maar er is
concurrentie in de vorm van bijvoorbeeld Netflix.
De reguliere voorstellingen trokken wisselend meer en minder bezoekers; de eerste voorstelling van
het jaar ‘Ik zou wel een kindje lusten’ was meteen een groot succes, een uitverkochte zaal.
In de tweede helft van het jaar speelden Simone de Jong met de voorstelling ‘Kluizelaar’, een bezetting
van 75%, vervolgens speelden De Toren van Geluid de voorstelling ‘Ssst, de tijger slaapt (uitverkocht)
en het Soil Ensemble ‘Waai’ (een poëtische muzikale voorstelling), vrijwel uitverkocht. De
voorstellingen ‘Wies niest’ en ‘Stoere broer’ zijn verplaatst naar het volgende seizoen.
De vrijwilligers van de Kindertuin hebben geassisteerd tijdens voorstellingen die georganiseerd werden
door Kunst Centraal, verdeeld over een aantal dagen. Honderden basisschoolkinderen maakten
daardoor (verder) kennis met ons theater.
Toekomstplannen
- Meer bezoekers proberen te trekken door diverser en uitdagender te programmeren, ook voor
oudere kinderen.
- Bij een aantal voorstellingen kleine randactiviteiten organiseren.
- Meer inzet sociale media en pr-activiteiten.

Open Podium
Ook in het jaar 2018 is weer gelegenheid aan inwoners van Leusden en de regio gegeven om op het
Open Podium (voor het eerst) voor publiek op te treden. Dit kunnen allerlei vormen van artistieke
uitingen zijn, van zang tot poëzie, comedy, cabaret, singer/song writers etc. Het Open Podium werd in
2018 vijf maal georganiseerd.
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Overige Werkgroepen
Naast de vijf Tuinen is een aantal werkgroepen actief, die onontbeerlijk zijn bij (de voorbereidingen op)
de voorstellingen of de organisatie. Rondom alle 110 voorstellingen, maar ook bij verhuur-activiteiten
betreft dit de vrijwilligers uit de werkgroepen Bar en Techniek (licht en geluid), die met 2 of soms 3
personen zorgen voor een goed verloop van de betreffende activiteit. Drie dagen per week is het Loket
geopend. Daarnaast kent het theater een beheerder (gebouw), een webmaster en een
vrijwilligerscoördinator.
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Financiën

Balans per 31 december 2018

(na bestemming resultaat)

Activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve

€
1

31.12.2018
€

31.12.2017
€

9.511

10.142

2

150
7.900

150
9.496

3

75.166

69.457
83.216

79.103

92.727

89.245

4

Fonds herinvesteringen

17.080
45.000

15.000
45.000

2.693

3.182
64.773

Kortlopende schulden
Crediteuren
Terug te betalen subsidie
Rek-Crt Cultuurkoepel
Overige schulden
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6.857
0
0
21.097

63.182

2.435
0
6.539
17.089
27.954

26.063

92.727

89.245
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Staat van baten en lasten over 2018 (met begroting)

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

Opbrengsten
Voorstellingen en kunstexpositie
Bar- en catering opbrengsten
Verhuur aan derden
Tuinvrienden en -maatjes

6
7

Sponsoring en schenkingen
Subsidie
Overige baten

8
9

Directe Kosten
Voorstellingen
Bar- en cateringinkoop

Saldo baten en lasten
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55.000
20.000
7.000

856
12.849
21.333
0
118.454

800
15.000
21.000
0
118.800

13.824
23.218
0
123.639

-57.791
-9.696

-55.000
-10.000

-62.210
-10.785

-0
-67.487

0
-65.000

-235
-73.230

-21.333
-4.704
-7.865
-3.391
-6.026
-1.038
-3.531

-22.000
-6.000
-8.500
-4.000
-6.500
pm
-4.000

-21.018
-6.391
-7.595
-3.584
-5.059
-2.404
-4.358
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Verhuur
Indirecte kosten
Huur pand en grote zaal
Kosten pand en inventaris
Reclame/marketing
Vrijwilligers
Algemene kosten
Bijzondere lasten
Afschrijvingen vaste activa

56.100
22.884
6.616
997

54.233
23.567
5.617

11
12
13
1

______
-48.887
_______
2.080
========

_______
-51.000
______
0
======

______
-50.409
______
0
======
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van uitgaafprijs. Tenzij anders vermeld worden de vorderingen, liquide middelen en schulden
opgenomen tegen de nominale waarde.
Met ingang van het boekjaar 2012 zijn de investeringen in het huurrecht (verbouwingen)
de website en inventaris geactiveerd onder aftrek van specifieke doelsubsidies en sponsorbijdragen. De afschrijvingspercentages, toegepast op de aldus bepaalde uitgaafprijs bedragen:
Verbouwingen
10%
Website
33%
Inventaris
20-33%
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
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.
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.Materiële vaste activa
Boekwaarde 1 januari
Aangekocht
Af: gefinancierd Reservefonds investeringen
Af: Afschrijvingen
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10.142
3.389
-489
-3.531
______
10.142
======

2017
14.500
818
-818
-4.358
______
10.142
======
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2.Vorderingen
Debiteuren
Aanvullende prestatiesubsidie 2018 resp. 2017
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
BTW

3. Liquide middelen
Kas
Bank
Gelden onderweg

4. Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Dotatie Continuïteitsreserve
Stand 31 december

Continuïteitseserve
Stand 1 januari
Dotatie uit Algemene Reserve
Stand 31 december
Reservefonds investeringen
Stand 1 januari
Af: investering in materiële vaste activa
Stand 31 december

2018
3.364
333
4.168
35
______
7.900
=====

2017
1.457
2.218
5.475
346
______
9.496
======

162
73.407
1.597
______
75.166
======

382
67.865
1.210
______
69.457
======

15.000
2.080
______
17.080
======

15.000
______
15.000
======

45.000
______
45.000
======

45.000
______
45.000
======

3.182
-489
______
2.693
======

4.000
-818
______
3.182
======

In het kader van “De Samenleving voorop” was met de gemeente Leusden
overeengekomen dat de stichting over de jaren 2015-2017 een subsidie zou
ontvangen van € 38.000. In deze periode mocht de stichting een eigen vermogen
opbouwen van € 60.000.
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De Algemene reserve is bedoeld om fluctuaties in het resultaat op te vangen.
De Continuïteitsreserve is primair bedoeld om de organisatie in stand te kunnen
houden bij een tijdelijk onderbreking van de inkomensstroom van een zodanige
omvang dat de activiteiten van de stichting in gevaar komen. Indien onverhoopt
daadwerkelijk tot beëindiging zou moeten worden overgegaan wordt de reserve
aangewend om de lopende verplichtingen af te wikkelen zodat externe partijen
geen schade ondervinden.
Deze bestemmingsreserve zal een maximale omvang bereiken van 50% van de
jaarlijkse doorlopende kosten van de stichting en 50% van de gemiddelde omvang
van de gecontracteerde gages voor de geplande voorstellingen. In het kader van
bovenbedoelde afspraken is de reserve voorshands gemaximeerd op € 45.000.
Inmiddels is, echter gezien de beperkte financiële ruimte van de gemeente, overeengekomen
met de gemeente dat in de lopende collegeperiode ook deze reserve, in overleg en
onderbouwd kan worden gebruikt om structureel noodzakelijke verbeteringen in de
bedrijfsvoering door te voeren.
Gegeven de aard van deze reserve zullen de hieraan gerelateerde liquide middelen
(nagenoeg) risicoloos mogen worden belegd. De met deze middelen gerealiseerde
opbrengsten zullen ten gunste van het saldo van baten en lasten worden gebracht
Het reservefonds Investeringen is bedoeld om herinvesteringen betreffende vaste activa die
bij de start van het theater om niet zijn verkregen te financieren.

5. Overige schulden
Voorverkoop voorstellingen
Overige schulden en vooruit ontvangen bedragen

2018
14.590
6.507
______
21.097
======

2017
12.401
4.688
______
17.089
======

Onder de “Overige schulden en vooruit ontvangen bedragen” zijn mede begrepen de van
sponsors ontvangen bedragen welke zijn bestemd voor activiteiten in het volgend boekjaar
en de nog te betalen kosten over het afgelopen boekjaar.

Jaarverslag 2018
Theater De Tuin - Leusden

19

Toelichting op enkele posten van de staat van baten en lasten

6. Voorstellingen
De samenstelling van de omzet uit kaartverkoop en kunstexpositie
2018
Cabarettuin/Muziektuin
43.436
Filmtuin
4.049
Kindertuin
6.402
Kunsttuin
346
______
54.233
======

2017
44.273
6.572
4.900
355
______
56.100
======

7. Bar- en cateringopbrengsten
Hieronder zijn begrepen de verkoopopbrengsten van dranken en voedingsmiddelen
samenhangend met de theateractiviteiten en de verhuur van de onze zaal en/of foyer.
8. Sponsoring en schenkingen
De opbrengsten uit sponsoring en schenkingen bestaan uit diverse bedragen tussen € 250
en € 2.000 per sponsor/schenker. Daarnaast wordt de stichting, met name op het gebied
van marketing, in natura ondersteund.
9. Subsidie
De prestatiesubsidie van de Gemeente Leusden is in beginsel gelijk aan de huur die
aan de Gemeente wordt betaald, waardoor de Gemeente de accommodatie feitelijk
om niet ter beschikking stelt onder voorwaarde dat de stichting voldoet aan de
prestatieafspraken.
10. Directe kosten
Zoals de omschrijving aangeeft zijn dit de kosten die direct toegerekend kunnen
worden aan de verschillende opbrengstcategorieën. De kosten omvatten de gages
van de artiesten, afdracht auteursrechten, inkoop van dranken en
voedingsmiddelen en kosten van gehuurde apparatuur en inventaris.
11. Vrijwilligers
De organisatie wordt uitsluitend bemenst door onze circa 80 vrijwilligers.
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12. Algemene Kosten
Onder dit hoofd zijn verantwoord de huishoudelijke kosten, telecom, verzekeringen
en kosten van het bestuur en administratie.
13. Bijzondere lasten
Deze betreffen de kosten van een geschil over auteursrechten en een nagekomen rekening
voor een voorstelling in 2014.

Bestemming van het batig saldo/verwerking van het nadelig saldo

Het saldo over 2018 ad € 2.080 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Leusden,28 april 2019

J.W.M. Korver RA
Penningmeester

.
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Theater De Tuin wordt mede mogelijk gemaakt door…

TuinGezanten
 AFAS Software
 Appel en Eelman
 AV@last
 BDU Uitgevers
 BedemZorg
 Belangenvereniging Winkelcentrum Hamershof
 Beest Bloemen en Planten
 Bistro Bling
 Bloemendal Bouw
 Bloemendal Vastgoed
 Brasserie Eat & Meet
 Bruidmedia
 Decokay Van Slooten
 Den Daas Vastgoed Taxateurs
 Drukkerij Van den Berg
 Eikelboom & De Bondt
 Herbrink Makelaars og
 Intermens Publishers/Max Bremer
 Kielstra Architect
 Kings Bier
 Kiwanis Leusden
 Lomans Totaal Installateurs
 Mark Two Academy
 Pannekoekboerderij De Hakhorst
 Rabobank
 Schuchon bv
 Spek en van de Beld Notarissen
 St. De Boom
 Stoutenburgh Adviesgroep
 VODW Marketing
 Weevers Advies & Management bv
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