
VERSLAG VAN HET JAAR 2017 

 

Drie professionele theatervoorstellingen: 

- een bandjesavond 

- Goeie Tukkers (Andre Manuel, Ernst Beuving en Thijs Kemperink) 

- de Jan Otiink band. 

Totaal werden voor deze voorstellingen 314 kaarten verkocht.  

Na het dieptepunt in 2016 is het bezoekersaantal weer gestegen, totaal met ruim 3%, maar 

per voorstelling met maar liefst 38%. Een veel betere bezetting van de zaal. 

 

Overige voorstellingen: 

Totaal werd de zaal negen keer aan een vereniging of instelling verhuurd. Het betrof: 

- DOK toneelvereniging (twee voorstellingen) 

- De Gaard dansstudio 

- Stichting Muziek en Kunstwijs (drie voorstellingen) 

- de Stichting Beweegwijs 

- de gemeente Berkelland (twee avonden). 

Aan scholen werd de zaal totaal drie keer verhuurd. Het betrof: 

- basisschool De Marke 

- basisschool De Diekmaat 

- Kardinaal Alfrinkschool. 

Daarnaast maakte het Assink Lyceum zes keer gebruik van onze installaties in de zaal. 

Totaal maakte onze doelgroep 39 dagdelen gebruik van de zaal. Vergelijkbaar met 2016, 

maar een grotere opbrengst door het toegenomen gebruik door verenigingen en instellingen. 

 

Sponsoring en giften: 

De jaarlijkse werving van sponsors leverde 19 sponsors op, 2 minder dan in 2016. Wel steeg 

de sponsoropbrengst met bijna 12% door enkele ruime bijdragen. 

Dankzij de ANBI-status kon ook het eerste meerjarige sponsorcontract gesloten worden. 

Het bestuur besloot de sponsors te gaan belonen met een vrijkaart voor een zelf gekozen 

voorstelling. 

 

Promotie: 

Voor de promotie van onze activiteiten wordt een website aangehouden en werd een folder 

met het theaterprogramma verspreid in Neede. 

Daarnaast werden de voorstellingen in de plaatselijke bladen aangekondigd en stonden er in 

het dorp straatborden met affiches van de voorstellingen.  

Een plan voor een betere benutting van nieuwe media zoals facebook, is in voorbereiding. 

 

Onderhoud en investeringen: 

De voorgenomen onderhoudsbeurt voor de tribune werd verschoven naar begin 2018. Het 

stageblok moest vervangen worden en voor de toneelmicrofoons werden schockmounts 

aangeschaft ter verbetering van de geluidsweergave. 

De afwasmachine moest worden vervangen. De kosten werden gedeeld met het 

Assinklyceum. 

 

Catering:  

De verhouding tussen de kosten voor inkoop en verkoop van de consumpties verslechterde. 

In 2016 bedroegen de inkoopkosten nog geen 20% van de verkoopkosten. In 2017 was dit 

32%. Als deze stijging doorzet, dan zullen de prijzen van de consumpties hoger moeten 

worden vastgesteld. 

 

 

Bestuur en vrijwilligers: 

Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bij elkaar om de programmering en de financiën te 

bespreken. Daarnaast werd een extra sessie besteed aan de suggesties en ideeën die de 



vrijwilligers instuurden naar aanleiding van de jaarvergadering 2016. Op de jaarvergadering 

van 2017 werden de financiële situatie en de plannen voor het seizoen 2017-2018 

gepresenteerd en werd gediscussieerd over de ideeën en de acties die daarop zullen volgen: 

- verder sparen voor verbetering van de stoelen  

- vrijkaarten voor sponsors 

- bij daarvoor geschikte voorstellingen kortingacties voor Needse bedrijven of 

verenigingen houden 

- intensief gebruik van sociale media: advies over communicatiestrategie laten opstellen 

(studentenproject?). 

Uiteraard werd ook genoten van het jaarlijkse feestmaal. 

 

 

Balans en resultatenrekening over 2017 

 

Toelichting balans: 

  

Vaste activa: 

De vaste activa (apparatuur en inventaris) worden sinds 2014 niet meer in één keer, maar in 

een aantal jaren afgeschreven. De hier vermelde bedragen betreffen daardoor de actuele 

boekwaarde van de sinds 1 april 2014 aangeschafte spullen. 

 

Voorraad, kassen en bankrekeningen: 

De voorraad omvat onze technische voorraad van filters, batterijen en lampen en de voorraad 

van de catering.  

De werkgroepen Programmering en Catering beschikken over een eigen kas met wisselgeld. 

Daarnaast is er een Algemene kas met een voorraad muntgeld. 

Bij de Rabobank beschikt de Stichting over een rekening-courant rekening en een 

spaarrekening. 

 

Eigen vermogen: 

Voor het onderhoud wordt een vereffeningsrekening aangehouden. Een deel van het eigen 

vermogen is gereserveerd voor de risico’s van de professionele voorstellingen. Voor bekleding 

van de stoelen is een reserve (“spaarpotje”) ingesteld. Het resterende vermogen omvat 

voornamelijk de restwaarde van de apparatuur en inventaris. 

  

Debiteuren en crediteuren: 

Het streven is gericht op tijdige betaling van de rekeningen. Bij de crediteuren hebben we dat 

in eigen hand, bij de debiteuren wordt strikt de hand gehouden aan de betalingstermijnen. 

Ook in 2017 is dat gelukt. 

 

Overlopende posten: 

Onder de overlopende posten zijn kosten en baten opgenomen die ten laste van 2017 zijn 

gebracht, maar waarvoor nog geen factuur is ontvangen of verstuurd. 

 

Liquide middelen: 

De inhoud van onze kassen vormen samen met het saldo op de bank- en spaarrekening onze 

liquide middelen. Deze namen toe met € 2479. Een toename met bijna 15% ten opzichte van 

2016. 

 



  



Toelichting resultaten: 

 

Huur en verhuur: 

Zowel kosten als baten van de huur stegen in 2017. Door goede resultaten bij de verhuur en 

een intensiever gebruik van onze apparatuur door het Assinklyceum steeg ons aandeel in de 

huuropbrengst naar 65%. 

 

Catering: 

Hoewel de verhouding tussen inkoopkosten en verkoopopbrengsten van consumpties 

verslechterde, was er in absolute zin wel sprake van een flinke stijging van de opbrengst. De 

bandjesavond met een baropstelling was de belangrijkste oorzaak. Maar ook het aantal 

consumpties per bezoeker aan andere voorstellingen vertoonde een stijgende lijn. 

 

Promotie en productie: 

Onze reclame- en de websitekosten stegen evenals de productiekosten van de 

theatervoorstellingen. Beide stijgingen hingen samen met de bandjesavond, waarvoor in dit 

boekjaar affiches werden gedrukt en waarvoor zaalinventaris moest worden ingehuurd. 

 

Kaartverkoop en honoraria: 

De opbrengsten van de kaartverkoop dekte in 2017 de honorariumkosten van de optredende 

artiesten. Er was zelfs sprake van een gering overschot van ruim € 80. Het voorzichtige 

programmeringsbeleid wierp zijn (financiële) vruchten af. 

 

Sponsoring en giften: 

De bijdrage van de reguliere sponsors steeg met € 75. Daarnaast ontvingen we een bijdrage 

uit het Rabofonds van € 493. Dit jaar werden enkele verenigingen die gebruik maakten van 

onze faciliteiten begunstigd met een gift in de vorm van bijvoorbeeld een korting op de huur. 

Aanleidingen daarvoor kunnen het (goede) doel van de betrokken vereniging zijn, of de 

(hechte) relatie met onze Stichting. De post “giften aan derden” registreert deze kortingen. 

 

Afschrijvingen, verbruik en onderhoud: 

De aanschaf van de afwasmachine zorgde voor een flinke stijging van de afschrijvingskosten. 

De onderhoudskosten bleven beperkt tot de reguliere aanvulling van de reserve daarvoor. 

 

Kosten bestuur en vrijwilligers: 

De kosten omvatten porto- en printkosten van het bestuur en de jaarlijkse maaltijd voor de 

vrijwilligers. Een langdurig zieke vrijwilliger kreeg een attentie. 

 

Bankkosten en rente: 

Onze goed gevulde spaarrekening levert vrijwel geen rente meer op. Hoewel de bankkosten 

voor verenigingen door de Rabo iets verlaagd zijn, kostte de bank ons per saldo in 2017 toch 

€ 104. Dat is een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2016 door de extreem lage rente. 

  

Resultaat: 

Het jaar 2017 kan afgesloten worden met een resultaat van bijna € 2200. Dit dankzij de goed 

bezochte voorstellingen en de goede resultaten van verhuur en catering. Tegenvallers door de 

onverwacht noodzakelijke vervanging van apparatuur konden makkelijk opgevangen worden. 

Een structurele uitbreiding van de sponsoropbrengsten legt daarbij een stevige basis onder 

het resultaat van volgende jaren.  

De neerwaartse trend van 2015 en 2016 is met succes omgebogen. 

Het positieve resultaat kan in zijn geheel worden toegevoegd aan de reserve voor bekleding 

van de stoelen. Deze bereikt hiermee een omvang van € 14.200. Dat is 80% van het 

benodigde bedrag. 

 

Neede, 1 maart 2018. 


