
VERSLAG VAN HET JAAR 2018 

 

Drie professionele theatervoorstellingen: 

- een bandjesavond 

- Marlon Kicken 

- Helligen Hendrik. 

Totaal werden voor deze voorstellingen 343 kaarten verkocht. De stijging die vorig jaar 

inzette heeft zo in 2018 een (bescheiden) vervolg gekregen: 9% meer bezoekers. Dit werd 

vooral door de uitverkochte voorstelling van Helligen Hendrik veroorzaakt. 

 

Overige voorstellingen: 

Totaal werd de zaal 15 keer aan een vereniging of instelling verhuurd. Het betrof: 

- De Gaard dansstudio (1 voorstelling) 

- Stichting Muziek en Kunstwijs (4 voorstellingen) 

- de Berkellandse Uitdaging (2 bijeenkomsten) 

- het Preventie Platform (2 bijeenkomsten) 

- Crescendo (3 voorstellingen) 

- Accoord (1 voorstelling) 

- ID TV (tv-opname) 

- de gemeente Berkelland (verkiezingsbijeenkomst) 

Aan scholen werd de zaal totaal 5 keer verhuurd. Het betrof: 

- basisschool De Marke (2 voorstellingen) 

- basisschool De Diekmaat 

- Kardinaal Alfrinkschool. 

- Kisveldschool 

Daarnaast maakte het Assink Lyceum 7 keer gebruik van onze installaties in de zaal. Totaal 

maakte onze doelgroep 51 dagdelen gebruik van de zaal. Een sterke stijging met 30% ten 

opzichte van 2017. 

 

Sponsoring en giften: 

De jaarlijkse werving van sponsors leverde 23 sponsors op, 4 meer dan in 2017. Hierdoor 

steeg de opbrengst aan donaties met 11%. 

Voor de bekleding van de stoelen ontvingen we een gift van 15000 euro. 

 

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. Ook facebook werd benut voor de aankondiging van onze voorstellingen. 

 

Onderhoud en investeringen: 

Zowel de tribune als de hoogwerker kregen dit jaar een onderhoudsbeurt. Het plan om de 

stoelen te bekleden werd uitgevoerd. 

 

Catering:  

De verhouding tussen de kosten voor inkoop en verkoop van de consumpties verbeterde iets 

en kwam op 28%.  

 

Bestuur en vrijwilligers: 

Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bij elkaar om de programmering en de financiën te 

bespreken. Daarnaast kwamen ter sprake: 

- de beschikbaarheid van de zaal voor schoolvoorstellingen (Assink wilde dat beperken); 

- de marketing van de voorstellingen in samenwerking met andere aanbieders (overleg in het 

kader van de Berkellandse Uitdaging); 

- het verhuur van de straatborden (lagere prijs voor Needse verenigingen). 



Op de jaarvergadering van 2018 werden de financiële situatie en de plannen voor het seizoen 

2018-2019 gepresenteerd. Ideeën uit de vorige vergadering werden geëvalueerd: 

- De verbetering van de stoelen is in uitvoering; 

- Van de vrijkaarten voor sponsors wordt beperkt gebruik gemaakt; 

- De kortingsacties voor bedrijven leveren nauwelijks respons op; 

- Er is nog geen marketingplan opgesteld, maar er wordt inmiddels ook gebruik gemaakt 

van facebook. 

- Ook in 2018 werd aangedrongen op een “avontuurlijker” programmering. Het bestuur 

pakt dit (opnieuw) met programmering op. 

Uiteraard werd ook genoten van het jaarlijkse feestmaal. 

 

 

Balans en resultatenrekening over 2018 

 

Toelichting balans: 

  

Vaste activa: 

De hier vermelde bedragen betreffen 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. Hier is nog 

geen beroep op gedaan.  

Voor bekleding van de stoelen was een reserve (“spaarpotje”) ingesteld. Dat is dit jaar 

aangevuld met een ruime gift en gebruikt voor de uitvoering van het plan. Het restant is 

bestemd voor het begin 2019 uit te voeren deel van de operatie. Het resterende vermogen is 

toegenomen omdat het onbenutte deel van de reserve voor de stoelen er in is opgenomen. 

Daarmee ontstaat in de toekomst ruimte voor andere investeringen. 

  

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. Er 

resteert daar een klein bedrag. 

 

Overlopende posten: 

Onder de overlopende posten zijn kosten en baten opgenomen die ten laste van 2018 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 € 4261. Een toename met 22% ten opzichte van 

2017. 

  



balans dd  01-jan-18    
activa   passiva   

vaste activa  eigen vermogen  
apparatuur en 
inventaris  €       4.291,17  

vermogen 
stichting podium  €   5.618,05  

  risicoreservering  €   3.000,00  
vlottende activa  stoeltjesfonds  € 12.500,00  

voorraad  €          200,00  onderhoudsfonds  €   2.358,65  
kas  €          568,70     

bankrekening  €          260,93  
kort vreemd 

vermogen  
spaarrekening  €     18.500,00     
     
debiteuren  €                 -  crediteuren  €            -  
     

overlopende posten  €            15,90  
overlopende 
posten  €      360,00  

     
totaal  €     23.836,70     € 23.836,70  

    

resultatenrekening  2018   
kosten   baten   

grootboekrekening saldo 
grootboekrekenin

g saldo 
zaalhuur  €       1.388,00  verhuur zaal  €   3.111,00  

inkoop consumpties  €       1.424,58  
verkoop 
consumpties  €   4.961,20  

web-site  €                 -  
verhuur 
stoepborden  €       63,84  

druk- en 
reclamekosten  €       1.620,70     
productiekosten  €          419,68  donaties  €   3.442,68  
honoraria  €       4.585,75  kaartverkoop  €   4.654,00  
afschrijvingen  €       1.318,21     
onderhoud inventaris  €          128,56     
verbruik voorraad  €          102,00     
vrijwilligerskosten  €       1.083,27     
bestuurskosten  €            48,15  spaarrente  €         2,99  
betalingskosten  €          131,15  kasverschillen  €         0,20  
giften aan derden  €            81,00     
     
netto winst  €       3.904,86   netto verlies    

totaal  €     16.235,91     € 16.235,91  
    

balans dd  31-dec-18    
activa   passiva   

vaste activa  eigen vermogen  
apparatuur en 
inventaris  €       5.386,25  

vermogen 
stichting podium  € 20.522,92  

  risicoreservering  €   3.000,00  
vlottende activa  stoeltjesfonds  €   4.416,43  

voorraad  €          200,00  
voorziening voor 
onderhoud  €      622,05  

kassen  €          381,35     

bankrekening  €          209,76  
kort vreemd 

vermogen  
spaarrekening  €     23.000,00     
debiteuren  €            85,00  crediteuren  €            -  

overlopende posten  €             2,99  
overlopende 
posten  €      703,95  



     
totaal  €     29.265,35     € 29.265,35  

 

 Toelichting resultaten: 

 

Huur en verhuur: 

Zowel kosten als baten van de huur stegen in 2018. Het saldo bleef ongeveer gelijk, 

waardoor ons aandeel in de verhuur daalde tot 56%. 

 

Catering: 

De verhouding tussen inkoopkosten en verkoopopbrengsten van consumpties verbeterde van 

32% naar 28%. Door de toegenomen verkoop bij alle voorstellingen ontstond een zeer goed 

resultaat. 

 

Promotie en productie: 

Deze kosten bleven ongeveer op het peil van 2017. De (vrijwel gelijke) samenstelling van het 

programma was de aanleiding hiervoor. 

 

Kaartverkoop en honoraria: 

De opbrengsten van de kaartverkoop dekte ook in 2018 de honorariumkosten van de 

optredende artiesten. Er was zelfs sprake van een gering overschot van 68 euro.  

 

Sponsoring en giften: 

De bijdrage van de reguliere sponsors steeg met € 400. Daarnaast ontvingen we een bijdrage 

uit het Rabofonds van € 343. Een gift van € 15.000 maakte de uitvoering van ons 

stoeltjesplan mogelijk. 

 

Afschrijvingen, verbruik en onderhoud: 

De afschrijvingen en het verbruik bleven ongeveer op hetzelfde niveau als in 2017. De 

investering in de bekleding van de stoelen werd namelijk in één keer afgeschreven ten laste 

van onze reserve voor de stoelen. 

Het reguliere onderhoud van tribune en hoogwerker werd afgeschreven van onze reserve 

daarvoor. Daarnaast werden onze doeken gekeurd op brandwerendheid. 

 

 

Kosten bestuur en vrijwilligers: 

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

vrijwilligers. Daarnaast werd aandacht besteed aan het overlijden van een vrijwilliger. 

 

Bankkosten en rente: 

Onze zeer goed gevulde spaarrekening levert steeds minder rente op. Per saldo stegen de 

kosten voor de bank dit jaar met bijna 30%. 

  

Resultaat: 

Het jaar 2018 kan afgesloten worden met een zeer goed resultaat van ruim 3900 euro. Dit 

dankzij de goed bezochte voorstellingen en de goede resultaten van verhuur en catering. Een 

verdere uitbreiding van de sponsoropbrengsten legt een stevige basis onder het resultaat van 

volgende jaren. De gift voor de stoelen maakt ruimte vrij voor toekomstige investeringen in 

onze inventaris. 

 

Neede, 1 juni 2019. 


