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Inleiding
Waar 2020 een jaar was zoals we nooit eerder hadden meegemaakt, is ook 2021 in alle facetten
bijzonder gebleken. Het was het tweede jaar dat in het teken stond van coronamaatregelen
waardoor de Cultuur als sector het heel, heel zwaar heeft gehad. We waren meer dicht dan open en
hadden steeds weer te stellen met wisselende maatregelen. De flexibiliteit van het theater is enorm
op de proef gesteld.
Maar we zijn er nog. En we hebben nog steeds evenveel vrijwilligers die klaar staan om voor de
bezoekers een mooie theaterervaring te verzorgen.
Het theater is de eerste vijf maanden van het jaar gesloten geweest. Een theaterseizoen eindigt in
juni dus dat was voorbij toen we weer open mochten. Een enkele voorstelling heeft op de valreep
nog plaats kunnen vinden maar druk was het niet; bezoekers waren duidelijk nog terughoudend.
Na de zomer stond zowel een grande opening als een feestelijke aftrap van 30 jaar Wesopa gepland.
Beiden konden niet doorgaan. Oktober en november leken normaal maar daarna kwam de
onvermijdelijke horecasluiting, avondsluiting en toen de algehele sluiting. Alle programmering is
verschoven naar verder dit seizoen, verplaatst naar volgend seizoen of geannuleerd. Maar zo zwaar
als het was, zo flexibel zijn we ermee omgegaan. Complimenten voor de organisatie en haar
medewerkers zijn dan ook wel op zijn plaats!
En daarbij heeft, ondanks de crisis, het theater weer een aantal stappen gezet in de richting van
toekomstbestendigheid. De organisatie wordt steeds transparanter en de machine gaat steeds
beter draaien. Daarover straks meer.

Het bestuur van de vereniging City of Wesopa,
Mechteld Bannier, zakelijk leider
Januari 2022
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1. Algemeen
De City of Wesopa heeft al jaren een bijzondere rol in Weesp. We zijn het enige theater, al zijn we bij
lange na niet de enige cultuuraanbieder. Onze visie wordt gekenmerkt door de kernbegrippen
gastvrij, toegankelijk en dichtbij. Al onze activiteiten toetsen we aan deze visie.
Het jaarverslag van 2021 is wederom een weergave van een jaar vol afzeggingen, verschuivingen en
annuleringen. De coronamaatregelen maakten het ook dit jaar nagenoeg onmogelijk om nog naar
behoren te draaien. We hebben zodra het kon steeds getracht te doen waar we goed in zijn,
namelijk cultuur en vertier bieden aan de Weespers, maar helaas zijn we het grootste deel van het
jaar gesloten geweest.
Wij draaien al decennia als volwaardig theater mee in Nederland en hebben een kwalitatief hoge en
brede programmering op het gebied van muziek, cabaret, toneel, jeugdaanbod en film. De ambitie
voor 2021 was om weer op het niveau van voor de pandemie te kunnen draaien. Dat is onhaalbaar
gebleken.
Toch heeft Corona ook een paar heel mooie initiatieven opgeleverd: in april heeft de hele maand
een prachtige expositie plaatsgevonden in de etalage en vitrines van de City. Daarna is dezelfde
etalage gebruikt voor de Theater Automatiek. Korte voorstellinkjes van bekende artiesten en musici
van achter het raam. Voorbijgangers namen plaats, kregen een koptelefoon op waardoor ze het
geluid van binnen konden ontvangen, en doneerden via een QR-code wat geld aan de artiesten.
Ook heeft in september brouwerij Wispe een biertje gebrouwen met de naam Wesopa Weizen. Een
klein, feestelijk momentje, dat we meteen hebben aangegrepen voor wat livemuziek om te laten
zien dat we er nog steeds waren.
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Waar in 2017, 2018 en 2019 het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit nagenoeg gelijk is
gebleven, zien we in 2021, net als in 2020, een enorme daling.
Toch hebben er 170 activiteiten plaatsgevonden afgelopen jaar, waarvan 75 cultureel
podiumaanbod. Normaal gesproken is het totaal hoger dan 250. Het aantal valt relatief hoog uit
door de vaste huurders die op bijna wekelijkse basis gebruik maken van ons pand.
Voorstellingen hebben alleen gespeeld in juni en september t/m november en de wekelijkse
repetities van de City Singers en de City Speelt hebben alleen plaatsgevonden in oktober en
november.
Het totale aantal betalende theaterbezoekers lag net onder de 3600 tegenover 10.000 in 2019. Als
de deelnemers van de repetities, vrijwilligers en bezoekers van openbare evenementen en
bezoekers die vanwege een verhuring bij ons over de vloer zijn geweest daarbij op worden geteld
heeft de City een totaal bezoekersaantal van 6000 gehad. In 2019 was dit 20.000.
De samenwerking met andere organisaties in Weesp vindt nog altijd plaats, maar op dit moment
meer in de overlegsfeer en plannenmakerij. Concrete uitvoering van plannen kan hopelijk in 2022
weer plaats gaan vinden.
Onze missie is en blijft desondanks: De culturele huiskamer zijn voor alle Weespers. De City of
Wesopa wil de plek zijn waar alle Weespers terecht kunnen met cultuur gerelateerde initiatieven of
voor cultuurbezoek. Zelfs in veranderende tijden zullen wij de spil in het culturele netwerk van
Weesp zijn.
Voor verdere details zie tabel en grafieken in bijlage 1.

2. Medewerkers en organisatie
De City of Wesopa wordt gedraaid door meer dan honderd vrijwillige medewerkers en vier betaalde
krachten:
 zakelijk leider (20 uur, ZZP)
 officemanager (12 uur, ZZP)
 hoofd techniek (5 uur, ZZP)
 kantoorkracht (20 uur, loondienst)
In 2020 is gekeken naar hoe de organisatiestructuur en communicatielijnen bij kunnen dragen aan
het verwezenlijken van de visie en het beleidsplan. Begin 2021 zijn de verbeterplannen uitgewerkt.
Het plan was om de hele organisatie stapsgewijs mee te nemen in de veranderingen maar helaas
heeft er maar één gezamenlijke sessie plaats kunnen vinden. De terugkoppeling daarvan stond
gepland in december ‘21 en verschuift nu naar het voorjaar van ‘22. Voor dergelijke bijeenkomsten is
fysiek samenkomen een vereiste omdat je samenheid en veiligheid moet voelen.
Wel is vanuit de verbeterplannen al de opzet gemaakt voor de functieprofielen en is het intranet
weer in gebruik genomen wat de interne communicatie ten goede zal komen.
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3. Programmering
Ook afgelopen jaar is er weer even gevarieerd geprogrammeerd als
voorheen. Door de lange sluiting aan het begin van het jaar en de sluiting in
de maand december is weer veel niet doorgegaan. Jeugdtheater de
Krakeling verzorgde de tweede helft van dit jaar voor het eerst de jeugdprogrammering maar of dat
goed heeft uitgepakt valt lastig te evalueren omdat maar vier voorstellingen zijn doorgegaan.
Films zijn wel vrij goed bezocht in de drie maanden dat we open waren in het najaar. Voorstellingen
wat minder. Het publiek is daar net wat ouder en vermoedelijk iets terughoudender maar echte
conclusies zijn moeilijk te treken. Een groot deel van de tijd moesten we rekening houden met een
maximale zaalcapaciteit van 30% wat ook een vertekend beeld geeft.
In september 2021 is het theater gestart met een maandelijkse Stand Up Comedy avond in de
bovenzaal de Uitkijk. Deze wordt goed bezocht en trekt weer een ander, wat jonger publiek dan
cabaret.

4. Publiciteit en Marketing
Ons Publiciteitsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

o Maandposters die door de stad worden verspreid;
o Een driemaandelijks boekje met de programmering dat bij de Weesper ondernemers en horeca
(adverteerders) te verkrijgen is;
o De Website, die nu voorzien is van een Nieuwspagina (de site zal in 2022 weer opnieuw worden
verbeterd qua uiterlijk en SEO);
o Flyers/folders met daarin de programmering per doelgroep;
o Flyers/folders/posters van de voorstellingen in de vitrines van het theater;
o Nieuwsbrieven naar de basisscholen;
o Nieuwsbrieven naar de bezoekers;
o Nieuwsbrieven naar de Vrienden van Wesopa;
o Agenda’s van o.a. WeesperNieuws, Gooi- en Eemlander;
o Stadspas mailingen;
o Cross Sell;
o Social Media.
Door de nieuws huisstijl die in 2019 in geïmplementeerd is de uitstraling van de City eenduidiger en
professioneler geworden.
Het voornemen voor 2020 en 2021 was om nog meer aan te sluiten bij de Weesper evenementen
waardoor wij onszelf beter zouden kunnen presenteren. Echter, geen van deze evenementen heeft
doorgang gevonden.
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5. Financiën
De City of Wesopa heeft de jaarrekening opgesteld over 2021. Hierin is te zien dat de inkomsten van
het theater bestaan uit:
o Gemeentesubsidie
o Fondsenbijdragen
o Recettes
o Horeca-inkomsten
o Contributie van de leden
o Vriendenbijdragen
o Donaties
o Sponsorbijdragen
o Opbrengsten uit verhuringen
Door de coronamaatregelen is een groot deel van onze inkomsten weggevallen. De
gemeentesubsidie, de bijdragen van een aantal fondsen, de contributie en de
vriendbijdragen/donaties waren in 2021 gelukkig nog aanwezig. De eigen inkomsten zijn enorm
verminderd door de lange sluiting.
Verhuringen hebben in 2021 weinig kunnen plaatsvinden. We hebben wel, tegen een kleine
vergoeding, ruimte geboden aan een aantal culturele organisaties in Weesp zoals de Muziektuin en
aan een aantal ZZP’ers die ruimte nodig hadden.
Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 is het theater door het Fonds Podiumkunsten als SKIP-podium
aangemerkt. Naast dat de benoeming tot SKIP-podium een waardering betekent voor de breedheid
van onze programmering, garandeert het dat voor 2020 en 2021 tekorten in recettes worden
aangevuld tot een (jaarlijks) bedrag van 5700 euro. Vanwege de crisis is dit bedrag verhoogd tot
10.000 euro. We hebben echter nagenoeg geen aanspraak gemaakt op de verhoging omdat het
theater een groot deel van de tijd niet of nauwelijks open was voor publiek en we niet voldoende
voorstellingen konden faciliteren.
Het theater heeft een toekomstvisie geformuleerd waarin ondernemerschap een grote rol speelt. In
2020 is een aantal investeringen gedaan teneinde processen te verbeteren waaronder de aanschaf
van een nieuwe horecakassa, een nieuw telefoonnetwerk en een nieuw plansysteem. Ondanks het
gebrek aan inkomsten heeft het theater ook in 2021 een aantal kleine investeringen gedaan zoals
een nieuwe geluidsinstallatie en mengpaneel. En een nieuw koffieapparaat met verse melk. De
bedoeling was dit via sponsoring te doen maar met een dicht theater is dat moeilijk te realiseren. De
noodzaak van de investeringen kon echter niet langer genegeerd worden.
In 2022 zal worden gekeken naar hoe sponsoring opnieuw vorm kan krijgen. De maandelijkse kosten
van het nieuwe kaartverkoopsysteem, dat in 2019 is aangeschaft, worden verdisconteerd in de
tickets. De ticketprijzen konden midden in een pandemie niet stijgen en zijn bovendien op dit
moment conform de ticketprijzen van andere theaters. In 2020 zijn wel de drankprijzen iets
verhoogd waarmee ze meer marktconform zijn geworden. Deze zijn in 2021 gelijk gebleven. In 2020
was het pauzedrankje al standaard in een deel van de tickets opgenomen. Door de
coronamaatregelen konden we echter geen pauze houden bij voorstellingen, waardoor ook deze
inkomsten weer wegvielen.
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Zie voor verdere financiële informatie het financiële jaarverslag.
(Bijlage 3).

6. De City Speelt en de City Singers
Naast het aanbieden van een breed en gevarieerd programma op het gebied van de verschillende
theaterdisciplines zoals toneel, cabaret, muziek, film, jeugdvoorstellingen en speciale evenementen,
heeft de City of Wesopa ook in 20201weer gewerkt aan het faciliteren van actieve deelname aan
culturele activiteiten door de inwoners van Weesp en omstreken.

6.1 De City Speelt
Het was wederom een raar jaar voor De City Speelt. Online lessen geven
werkt niet echt voor theaterlessen, zeker niet als onderzoek, spelplezier en
experiment de kern van de lessen vormen. De twee docenten hebben er dan
ook voor gekozen om de lessen pas weer op te starten toen het weer fysiek
mogelijk was. Het gevolg was dat er pas na de zomer weer nieuwe groepen gevormd konden
worden en dat deze groepen dusdanig klein waren dat ze uiteindelijk tot een wat grotere groep zijn
samengevoegd. Wel hebben de kinderen in elk geval een periode van 10 weken met zeer veel plezier
de lessen kunnen volgen.
In december moest alles weer stoppen. Ook de docenten zijn vervolgens gestopt. De City Speelt
gaat nu in 2022 in een nieuw jasje verder waarbij naschools theateraanbod op locatie van de scholen
een belangrijk onderdeel wordt.
Wel heeft de City Speelt gedurende dit hele jaar weer taaltheaterlessen op de Jozefschool en de
Kors Breijerschool verzorgd. Dit concept zijn we eind 2021 ook bij andere scholen onder de aandacht
gaan brengen waardoor we nu in gesprek zijn met meer potentiële afnemers.

6.2 De City Singers
Eind 2021 heeft het koor, de City Singers, zeven-en-twintig leden. Dit jaar heeft helaas een flink
aantal leden opgezegd. Gelukkig zijn er ook weer zes nieuwe leden bijgekomen. Het koor heeft een
bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid), een
muziekcommissie (drie leden) en een uitvoeringscommissie (vier leden). De leeftijd van de leden:
12 leden zijn tussen 70-80 jaar,
8 leden zijn tussen 60-70 jaar,
2 leden zijn tussen 50-60 jaar,
2 leden zijn tussen 40-50 jaar,
3 leden zijn tussen 30-35 jaar.
Het koor stond onder leiding van dirigent Johan van der Zwet. Eens in de twee weken werd hij
ondersteund door pianiste Heather Pinkham.
Activiteiten gedurende 2021 van het koor: Door Corona heeft het koor niet aan optredens
meegedaan. Deze zijn allen afgelast. Afgelopen jaar hebben we geen afsluitavond van het koor
gedaan i.v.m.de maatregelen. Vanaf september hebben we toch weer 12 weken gerepeteerd in de
City met anderhalve meter afstand en mondkapjes bij verplaatsen. In november heeft onze dirigent
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Johan van der Zwet opgezegd i.v.m. een nieuwe baan op de PABO als muziekdocent. Inmiddels
heeft het koor een nieuwe dirigent: Otto van den Aardweg. 17 januari 2022 kan hij daadwerkelijk
beginnen als dirigent. Ook hij wordt ondersteund door pianiste Heather Pinkham om de week. In
december heeft het bestuur Kerstpakketjes rondgebracht. De reacties waren hartverwarmend.
Wij hopen dit jaar weer aan optredens mee te doen, gepland staat de Floriade op 8 mei en onze
jaarlijkse uitvoering in de City op 6 en 7 juni a.s.
We houden de moed erin en blijven flink repeteren.
De groepen van de City Speelt en de City Singers zijn financieel zelfvoorzienend.

7. Veiligheid
De City heeft momenteel 24 BHV’ers onder haar vrijwilligers, de jaarlijkse BHV training heeft in
november 2021 plaatsgevonden.
De vaste controles van de apparatuur hebben ook plaatsgevonden. In 2022 zal de BMI
(Brandmeldinstallatie) door de gemeente vervangen worden.

8. De organisatie in de toekomst
Het reilen en zeilen van een vrijwilligersorganisatie is heel complex. In 2020 zijn de processen,
organisatiestructuur en communicatie in kaart gebracht onder begeleiding van een externe
professional. Deze “toekomstsessies”, gefinancierd door de Rabobank, zullen leiden tot
aanpassingen op verschillende vlakken. In 2021 is er al vervolg geweest door het interne
communicatieplan op te zetten. De veranderingen die in 2021 zouden worden gerealiseerd in
samenspraak met de vrijwilligers, schuiven deels door naar 2022. Op papier is nu wel de basis gelegd
voor de nieuwe organisatiestructuur, het communicatieplan en het verbeteren van de interne
processen.
2021 was het eerste jaar waarin een kantoormanager het kantoor aanstuurde. Dit heeft de
organisatie naar een hoger plan gebracht; interne en externe communicatie lopen vele malen beter
en processen worden steeds beter geborgd.
Het vervangen van de theaterverlichting door LED is op dit moment nog steeds niet realistisch. Wel
blijft het een wens voor de toekomst, evenals zonnepanelen. Wij hopen dat het plan om
zonnepanelen op ons dak te plaatsen door de gemeente opnieuw zal worden bekeken op
haalbaarheid.

9. Terugkoppeling prestatieafspraken
Corona heeft op alle fronten roet in het eten gegooid. De prestatieafspraken zijn daardoor ook in
2021 deels niet behaald, met name waar het gaat om aantallen. De functie van het theater voor
Weesp en de rol die het speelt in het leven van Weespers is echter wel overeind gebleven. Dat blijkt
uit het feit dat zodra het theater open is, de bezoekers ons weten te vinden. Idem voor potentiele
huurders, scholen en Weespers die plannen hebben voor Stadsprogrammering.
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9.1. Doelen voor 2024
Vanuit de visie 2021-2024 zijn de volgende vijf kerndoelen geformuleerd die gefaseerd in de
aankomende jaren worden behaald:
1) Altijd open
Het theatercafé is van vroeg tot laat geopend. Het café is een gezellige plek in theatersfeer met een
eigentijds aanbod dat op verschillende manieren en momenten wordt gebruikt. Overdag wordt het
theatercafé gebruikt door zzp’ers als laagdrempelige werkplek en door (jonge) ouders als
ontmoetingsplek. ‘s Avonds sluit het theatercafé aan bij de programmering en activiteiten.
2) Satellietpodium Amsterdam
De City of Wesopa is een satellietpodium van gerenommeerde Amsterdamse instellingen
geworden: zo worden er vaste avonden geprogrammeerd door o.a. Paradiso, de Balie en sluiten we
aan bij festivals als Cinekid en Idfa. Komende jaren voeren we gesprekken met o.a. het
Bijlmerparktheater en de voormalig directeur van de Meervaart om meer inzicht te krijgen in het
versterken van de inclusiviteit.
Er wordt gezamenlijk initiatief genomen voor wat betreft het culturele aanbod. Elkaar versterken is
hierbij het adagium!
3) Groei stadsprogrammering: voor en door Weespers
Naast de culturele programmering is de stadsprogrammering versterkt: lezingen en debat hebben
een belangrijke plek gekregen. Het theater is van alle Weespers: de community programmering
(stadsprogrammering) waar Weespers hun eigen ideeën waarmaken in het theater is een succes.
Nieuwe Weespers worden in ieder geval twee keer per jaar ontvangen en programmering door het
theater met maatschappelijke thema’s vindt ook buiten het eigen gebouw plaats. Verder sluit het
theater aan bij de binnenstadactiviteiten van o.a. Weesp Marketing en werkt intensief samen met
andere cultuuraanbieders uit Weesp. Het theater is een laagdrempelige werkplaats voor theater en
muziek.
4) Alle basisscholen en leerlingen maken kennis met podiumkunsten door de City of Wesopa
Door samenwerking met Mocca (het Amsterdamse kenniscentrum voor cultuureducatie) wordt de
City overdag gebruikt als podium voor schoolvoorstellingen waar alle Weesper scholen gebruik van
maken.
5) City of Wesopa is een succesvol cultureel “ondernemer”
Door de professionalisering van het theater is het cultureel ondernemerschap verder ontwikkeld en
zijn de eigen inkomsten gestegen met ruim 30%. Verhuur levert meer inkomsten op en de
inkomsten uit sponsoring, adverteerders en externe fondsen zijn verhoogd. De horeca-inkomsten
zijn gegroeid door professionele aansturing, ruimere openstelling en een goed aanbod. Door de
groei van de zowel culturele als commerciële programmering zijn ook de publieksinkomsten verder
gestegen.
De prestatieafspraken die City of Wesopa heeft gemaakt met de gemeente Weesp sluiten vanuit
onze eigen visie aan bij de wensen van de gemeente. De prestatieafspraken zijn op het gebied van
aantallen dit jaar, door de pandemie, bij lange na niet behaald. City of Wesopa heeft een belangrijke
9

rol in de verspreiding van nationaal podiumaanbod. Daarbij zijn wijn als ondernemer gebaat bij een
groot aantal bezoekers en willen we, juist omdat we het enige theater zijn, de programmering zo
breed en toegankelijk mogelijk houden. Daarnaast gelden de kwalitatieve prestatieafspraken. Deze
zijn wel behaald zoals in de volgende paragraaf wordt uitgelegd.

9.2. Wensen gemeente Weesp vertaald naar
prestatieafspraken
Primair:



Secundair:







Draagt bij aan het profiel van Weesp Cultuurstad;
Is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad;
Toont (cultureel) ondernemerschap.

Draagt bij aan sociale cohesie en participatie van Weespers;
Is van duidelijke toegevoegde waarde voor de diversiteit van het cultuuraanbod;
Levert een bijdrage aan Het verhaal van Weesp;
Draagt bij aan vernieuwing van het aanbod;
Werkt samen met anderen binnen en buiten de eigen sector;
Levert een bijdrage aan cultuureducatie.

Draagt bij aan het profiel van Weesp Cultuurstad
De programmering van het theater is divers, gericht op een brede doelgroep. Toegankelijkheid staat
voorop, zowel inhoudelijk als in de toegangsprijzen.
De ambitie voor 2021 was om 250 activiteiten te organiseren met Mintens 17.500 bezoekers maar
dat is door Corona anders gelopen.
Een aantal andere ambities is echter wel behaald:
o Project Cashflow (samenwerking Vechtstede, Bock en Baas producties, Rabobank, Theater
City of Wesopa ter gelegenheid van de Week van het geld). De voorstelling is in december
ook voor leerlingen van Casparus College gespeeld.
o CoW ontwikkelt nieuwe programma’s die de identiteit van het theater versterken.
Daarnaast zoekt het theater samenwerking met bestaande cultuuraanbieders in Amsterdam
met het doel uiteindelijk als satelietpodium te kunnen fungeren van deze instellingen. Het
streven was om in dit kader een Amsterdamse partner te hebben. Jeugdtheater de Krakeling
heeft vanaf september 2021 voor het eerst een seizoen voor ons geprogrammeerd. Deze
samenwerking zetten we door.

Is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad
Het theater staat op een van de mooiste plekken van Weesp. Naast landelijk erkend film- en
theaterpodium, is Theater City of Wesopa ook een theaterwerkplaats, thuisbasis voor amateurs en
schoolprojecten en huiskamer voor het stadsprogramma voor en door Weespers.
Het theater is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad. Daar is geen twijfel over
mogelijk. Het mag natuurlijk altijd meer.
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De zichtbaarheid van het theater hadden we in 2021 willen vergroten door:
o Investering in marketing/PR; dit is wel gedaan maar kan pas in 2022 vruchten gaan
afwerpen.
o Vaker open; dit was doordat we meer dan de helft van het jaar gesloten waren helaas
onhaalbare kaart

Toont (cultureel) ondernemerschap
Het was onmogelijk om tijdens de sluiting te proberen de eigen inkomsten te vergroten, zoals het
plan was. De pilot om meer en vaker films te draaien heeft niet kunnen plaatsvinden, de vaste
evenementen hebben we niet kunnen intensiveren en het vercommercialiseren van onze
jeugdvoorstellingen was afgelopen jaar niet mogelijk om maar een paar voorbeelden te noemen.
Maar er zijn ook plannen wel gelukt: Het starten van een maandelijkse
comedy avond bijvoorbeeld. Deze blijft ook in 2022 doorgang vinden.
Daarnaast hebben we enorm ingezet op verbetering van de
organisatie. Dit verstevigt het vermogen tot ondernemen voor de
komende jaren.
Het sponsorbeleid is niet van de grond gekomen omdat we sponsoren
niets te bieden hadden, maar het vriendenaantal is wel enorm
gegroeid.
Naast onze vaste sponsors Rabobank en Weespersluis (Blauwhoed) zijn wij bezig een nieuw
sponsorbeleid op te zetten dat in 2021 vruchten af had moeten werpen. Door het aantrekken van
ambassadeurs die bereid zijn hun netwerk ten behoeve van het theater in te zetten zullen we een
grotere groep sponsoren bereiken en aan ons binden. Kernpunt van het sponsorbeleid is langdurige
samenwerking tussen het theater en de sponsoren om gezamenlijke doelen te bereiken.
Een nieuw vriendenbeleid, waarbij structurele schenkingen voor langere tijd worden gedaan, is
inmiddels ontwikkeld en uitgezet. Daarnaast worden aanvragen bij diverse fondsen gedaan om de
huisgezelschappen en het jongerenbeleid financieel te ondersteunen.
Zodra het theater open mocht zijn wisten de huurders ons gelukkig te vinden, maar echt grote
bedragen zijn daarmee niet gegenereerd. Het aantal vaste huurders is wel wat vergroot, wat de
continuïteit ten goede komt.
De plannen voor doorontwikkeling van onze horeca en het aanstellen van een horeca bedrijfsleider
zijn verschoven naar 2022.

Draagt bij aan sociale cohesie en participatie van Weespers
De visie van Theater City of Wesopa wordt gekenmerkt door de begrippen: Toegankelijk, gastvrij en
dichtbij. Daarmee willen we een ontmoetingsplek zijn voor alle Weespers en inwoners uit naburige
gemeentes. Dit komt tot uiting in het werken met vrijwilligers, onze theaterwerkplaats de City
speelt, koor de City Singers, pub-quizzen, festivals en gelegenheid geven tot napraten na een
voorstelling.
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Is van duidelijke toegevoegde waarde voor de diversiteit van het cultuuraanbod
Het theater speelt een rol in de spreiding van theatervoorstellingen in Nederland wat tot uitdrukking
komt in de benoeming tot SKIP-podium door het FPK.
Theater City of Wesopa biedt ruimte voor eigen initiatieven op het gebied van amateurkunst,
educatie en op het maatschappelijk vlak. Wij geven ruimte aan Weespers om zelf op het podium te
staan of plannen bij ons uit te voeren, wat in 2021 tot uiting is gekomen in:
- Een theaterwerkplaats voor kinderen en volwassen;
- Een koor;
- Schoolprojecten in samenwerking met basisscholen en middelbaar onderwijs;
- Stadsprogrammering;
- Satellietpodium.

Levert een bijdrage aan Het verhaal van Weesp
Weesp heeft het theater erkend als podium van de stad en opgenomen in de cultuurnota. Als
monument dat nog steeds in gebruik is draagt het theater bij aan het verhaal van Weesp. Op Open
Monumentendag hebben we dit jaar gelukkig weer rondleidingen kunnen geven. Op de dag ervoor,
Monumensjesdag kwamen er diverse schoolklassen naar het theater voor de speurtocht door het
gebouw.

Draagt bij aan vernieuwing van het aanbod
Het plan was om, als we meer middelen hadden in 2021, een verbreding aan te brengen in onze
doelgroepen. Drie doelgroepen werden nog te weinig bediend:
- Nieuwe Weespers (Leeuwenveld, Weespersluis);
- Jongeren;
- Mensen met een migratie-achtergrond.
Wij wilden deze nieuwe doelgroepen beter bereiken door:
- Jongeren te laten meedenken in de programmering en activiteiten te laten ontwikkelen
voor hun eigen doelgroep;
- In samenspraak aanbod te ontwikkelen voor de nieuwe Weespers, waaronder
activiteiten voor jonge ouders en heel kleine kinderen;
- Inclusiever te gaan opereren. We streven ernaar om meer diversiteit in onze organisatie
binnen te halen en zo onder meer de mensen met een migratie-achtergrond beter te
faciliteren.
Een aantal jongeren is inmiddels werkzaam in het theater. Zij denken mee over
jongerenprogrammering. Een aantal nieuwe Weespers, De Kwartiermakers uit Weespersluis, heeft
zich aangesloten bij het theater om samen projecten uit te voeren voor de stad. De comedy avonden
trekken jongere bezoekers en de jazzclub avonden trekken een publiek dat een avondje
ongedwongen gezelligheid zoekt.

Werkt samen met anderen binnen en buiten de eigen sector
Wij zoeken altijd de samenwerking op. Partners met wie we samenwerken zijn bijvoorbeeld de
kinderboekhandel, de bibliotheek, het verpleeghuis, scholen, de lokale middenstand,
kinderdagverblijven, de muziekschool, de ondernemers, Stichting Open Monumentendag, het
12

WeesperNieuws en de andere cultuuraanbieders uit Weesp. Ook in 2021 hebben we volop de
samenwerking gezocht en gevonden. We zijn nu aangesloten bij Stadspas, het jeugdcultuurfonds en
gaan met steeds meer basisscholen samen werken.
Daarnaast is Jeugdtheater de Krakeling een nieuwe partner geworden.

Levert een bijdrage aan cultuureducatie.
De doelstelling van City of Wesopa is dat alle leerlingen van de basisscholen in Weesp weten van het
bestaan van het theater en gedurende hun basisschooltijd minimaal eenmaal het theater bezoeken.
Het theater is daarnaast verantwoordelijk voor het aanbieden van een cultureel/educatief
verantwoorde theaterprogrammering voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren.
Vrijwel alle bassischolen zijn tussen de sluitingen door bij ons over de vloer gekomen om een
voorstelling te bezoeken. Daarmee is dit doel behoorlijk dichtbij gekomen. onderwijsaanbieders
wordt intensief contact onderhouden en programmering ontwikkeld voor jongeren.
o De plannen voor 2021 zijn niet gerealiseerd door de sluiting van de scholen en het theater
maar de gesprekken zijn wel nog steeds gaande.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Activiteiten
Pub Quiz
Cabaret
Film (incl. jeugdfilms)
Toneel
Muziek (alle genres incl. muziektheater)
Jeugdvoorstellingen
Huisgroepen (alleen repetities in 2021)
Evenementen (o.a. Theater Automatiek en)
Theatercollege's
*Stadsprogrammering
**Wesopa biedt Podium
***Vaste huurders, totale aantal keren
Verhuringen (feesten, vergaderingen, Volle Zalen)
Scholen (Basisscholen en voortgezet onderwijs)

0
11
17
2
11
11
24
10
2
7
6
67
24
8

*Stadsprogrammering krijgt een steeds groter aandeel in het podium aanbod. Streven is om 15 %
van het totale aanbod uit Stadsprogrammering te laten bestaan in 2022.
**Wesopa biedt Podium is een soort tussenvorm van verhuren en programmeren. Het zijn
voorstellingen die niet in onze programmering passen of waarvan we het risico te groot achten. We
verhuren dan ze zaal maar laten de huurder het geld terugverdienen via de ticketverkoop. Wij
bieden PR ondersteuning.
***De drie vaste huurders hebben gezamenlijk 67 keer onze ruimtes gehuurd. Het fenomeen vaste
huurders is voor ons nieuw, en bevalt heel goed. Het gebouw wordt zo veel beter gebruikt en er
komen weer andere bezoekers over de vloer.

NB Pubquizen, een grote inkomstenbron voor het theater, hebben dit jaar niet plaats kunnen
vinden.
Jaarlijks komt een aantal scholen bij ons over de vloer. Het streven was om alle basisscholen jaarlijks
minimaal een maal binnen te hebben. De Jozefschool heeft hun eindvoorstelling in het theater
opgevoerd. De TriaNgel en de Kors Breierschool hebben het gebouw bezocht op Monumensjesdag.
Beide middelbare scholen zijn voor een educatieve voorstelling bij ons geweest, en een aantal
klassen van het Vechstede College heeft ook een film op maat bij ons bezocht.
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ACTIVITEITEN 2021

Scholen (Basisscholen
en voortgezet
Pub Quiz
onderwijs)
0%
4%

Cabaret
5%
Film (incl. jeugdfilms)
8%

Vaste huurders,
totale aantal keren
34%

Toneel
1%
Muziek (alle genres
incl. muziektheater)
5%

[CATEGORIENAAM]
[PERCENTAGE]

Huisgroepen (alleen
repetities in 2021)
12%

Evenementen (o.a.
Theater Automatiek
en)
5%
Verhuringen (feesten,
vergaderingen, Volle
Zalen, scholen)
12%

Wesopa biedt Podium
3%

Theaterollege's
1%

Stadsprogrammering
4%
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Programmering 2021
cabaret

14%

Film

16%

Toneel

10%

Muziek

3%

24%

15%

Jeugdvoorstellingen
TheaterColleges

15%

3%

Stadsprogrammering
Evenementen

Hierboven een overzicht van de verdeling van onze verschillende soorten programmering.
Podiumkunsten nemen in totaal 66% in beslag en film 24%. Podiumkunsten zijn vervolgens weer
onderverdeeld in verschillende genres. Stadsprogrammering maakt in 202110% van het totale
podiumaanbod uit.
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Bijlage 2 Samenstelling Bestuur en Coördinatoren
In 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden met veel kennis van de culturele wereld en een
groot netwerk. Theater City of Wesopa is ervan overtuigd dat de toekomstvisie met deze
bestuurssamenstelling gewaarborgd is.
Bestuur
Naam

Benoeming

Discipline

Aftreding

Jantine Zeeman
Aaltje Snijder
Maaike Kemmink
Vacature
Jill Pisters
Judith Kortland
Erik Jobben

juni 2019
juni 2017
juni 2021
juni 2021
juni 2020
juni 2020
juni 2020

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Kwaliteitszetel
Algemeen
Algemeen
Algemeen

ALV 2022
ALV 2023
ALV 2024

herkiesbaar
niet herkiesbaar
herkiesbaar

ALV 2023
ALV 2023
ALV 2023

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

Coördinatoren
Linda van Nimwegen
Mike Willemsen
Mechteld Bannier/ Jantine Zeeman
Mechteld Bannier/ Marion Visser
Marina Heilbron
Wim Kuipers
Marion Visser
Ben Goes
Mechteld Bannier
Onno Kaldenberg
Door Vriend
Marina Heilbron

: officemanager
: techniek
: fondsenwerving
: verhuur
: horeca
: zaalopbouw en klussencoördinator
: publieksbegeleiding en kassadienst
: programmering
: publiciteit en marketing
: film
: evenementen
: vriendenbeleid
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Bijlage 3 Financieel jaarverslag

Balans
Ver.City of Wesopa
Datum: 03-03-2022

2021
Debet

2020

Credit

Debet

Credit

MATERIELE VASTE AKTIVA
MATERIELE VASTE AKTIVA
Verbouwingen

verbouwingen
afschr.verbouwing cum

21.940

21.940
21.940
0

21.940
0

Inventaris

theaterinventaris
afschr.theaterinventaris cum.
inventaris horeca
afschr.inventaris cum
inventaris kantoor
afschr.inventaris kantoor.cum.
inventaris theatercafé
afschr.inventaris theatercafé
digitalisering Film
afschrijving digitalisering film
foyer boven
afschrijving foyer boven

76.839

76.954
64.777

6.125

61.238
6.075

3.559
15.321

2.869
15.321

12.991
16.792

12.030
16.792

16.792
26.234

16.792
26.234

25.517
8.324

25.099
8.324

6.988

6.320

19.012

25.353

19.012

25.353

233
233

233
233

voorraad koolzuur
voorraad frisdranken
voorraad bier
voorraad wijn
voorraad gedestilleerd
voorraad emballage
voorraad serviesgoed
voorraad koffie
voorraad snoep en koek

124
453
1.104
538
215
637
130
166
172
3.539

110
186
305
114
181
611
130
72
39
1.750

Totaal VOORRADEN

3.771

1.982

Totaal MATERIELE VASTE AKTIVA
VLOTTENDE AKTIVA
VOORRADEN
Voorraden kantoor

voorraad drukwerk
Voorraad horeca
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VORDERINGEN
Debiteuren

debiteuren

20.094
20.094

9.924
9.924

10.131
10.131

1.002
1.002

4.357
153
4.510

5.539

34.735

16.466

bankrekening
spaarrekening
centrale kas
kas theater
kas bibliotheek
kas horeca
kas kantoor
kas City Singers

7.096
54.658
76
125
200
233
23
62.412

5.398
61.652
53
125
100
200
120
101
67.750

Totaal LIQUIDE MIDDELEN

62.412

67.750

Overige vorderingen

rek.courant Stichting
Overlopende aktiva

nog te ontvangen bedragen
vooruitbetaalde bedragen

Totaal VORDERINGEN

5.539

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen

EIGEN VERMOGEN
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

algemene reserve
bestemmingsreserve

60.941
18.688
79.629

38.143
18.688
56.831

Totaal EIGEN VERMOGEN

79.629

56.831

13.718
13.718

19.742
19.742

13.264

6.801

KORTLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

crediteuren
Omzetbelasting

btw af te dragen -hoog21

20

btw af te dragen - laag
btw te verrekenen - laag
btw te verrekenen hoog21
betaalde/ontvangen btw

9.928
6.072
53.486

5.179
2.715
27.132

28.839
7.526

17.779
87

Loonheffing

ingehouden loonheffing

0
0

1.023
1.023

0
371
7.737
1.608
1.005
10.721

137
1.478
8.785
1.591
990
12.982

5.487
7.500
12.987

4.748
2.500
7.248

Overige schulden

onbekende betalingen
stortingen Voorverkoop
kruisposten Ideal
tussenrekening strippenkaart
tussenrekening theaterbonnen
Overlopende passiva

nog te betalen bedragen
vooruit ontvangen bedragen
Tussenrekening huisgroepen

tussenrekening Kinderen 6+
tussenrekening Kinderen 10+
tussenrekening City Singers
tussenrekening Ext.Projecten
saldo theatergroepen
tussenrekening Jongeren 14+
sleutel borg

232
775
10.424
268

Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal:Balans

9.525
2.400
2.345
85

119.930

245
10.401

13.812

40.301

54.719

119.930

111.551

111.551
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Winst- en Verliesrekening
Ver.City of Wesopa
Datum: 03-03-2022

Werkelijk 2021
Debet

Credit

Werkelijk 2020
Debet

Credit

Begroting 2021
Debet

Credit

OPBRENGST BATEN
OPBRENGST BATEN
Baten

donaties
contributies
vrienden
vrienden met schenkingsovereenk.
sponsorbijdragen
subsidie gemeente Weesp
loonkostensubsidie
fooien
subsidies algemeen
giften
opbrengst pauzedrankjes

5.018
1.260
3.205
4.550
2.560
112.457
4.560
44
26.234
625
1.463
161.976

5.853
1.430
2.465
1.900
14.481
55.150
4.373
191
17.279
825
1.023
104.970

0
1.500
10.000
0
19.200
93.000
0
0
5.700
0
0
129.400

1.205
9.527
4.508
15.240

731
7.428
2.680
10.839

28.500
0
0
28.500

2.531
2.749
260
6.976
3.013
345
105
0
614
16.593

3.944
4.131
497
7.221
3.515
327
988
404
186
21.213

2.000
8.000
1.000
16.000
10.000
1.000
0
0
2.000
40.000

193.809

137.022

197.900

Baten verhuringen

overige opbrengsten verhuur
opbrengst zaalhuur
opbrengst techniek

Horeca verkoop

omzet koffie
omzet frisdrank
omzet koek/snoep
omzet bier
omzet wijn
omzet gedestilleerd
omzet eten voorstellingen
omzet kaasplankjes/pizza's
bier alcoholvrij

Totaal OPBRENGST BATEN
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BEDRIJFSKOSTEN
BEDRIJFSKOSTEN
Lonen en salarissen

bruto salarissen
inhuur derden
kosten salarisadministratie
reiskosten personeel
opleidingskosten personeel

21.810
63.000
126
1.510
880
87.326

20.438
36.157
122
1.160

55
1.228
742
773
2.798

322
1.357
733

500
700

2.412

1.200

57.877

18.500
50.000
1.200
500
70.200

Bestuurskosten

vergaderkosten
representatie
bestuursaansprakelijkheidsverz.
overige bestuurskosten

Horeca inkoop

onderhoud horecainventaris
inkopen Koffie
inkopen frisdrank
inkopen koek/snoep
inkopen bier
inkopen wijn
inkopen gedestilleerd
inkopen eten voorstellingen
inkopen kaasplankjes
alc.vrij bier
inkopen glaswerk
onderhoud biertap
overige kosten horeca
incourante artikelen

194
821
366
3.426
494
-35

-2
86

163
362
1.088
477
4.359
1.416
101
55
202

648
2.352
12.016
2.000

113
1
1.513

480
5.004

9.851

22.500

819
29
2.198

1.419
446
1.865

1.100
500
2.200
1.000
4.800

5.246
689
961
418

4.587
175
4.181
1.196

1.841
234
7.425

Kosten vrijwilligers

scholing vrijwilligers
medewerkersbijeenkomsten
consumpties vrijwilligers
reis- en verblijf kosten vrijwilligers

1.350

Afschrijvingen vaste aktiva

afschrijving theaterinventaris
afschrijving horecainventaris
afschrijving kantoorinventaris
afschrijving filmapparatuur

4.000
4.000
23

afschrijving foyer boven

668
7.982

668
10.806

24.220
12.647
3.222
1.423
1.432
3.832
4.350
306
2.806
54.238

23.596
13.585
2.256
1.590
1.307
3.211
3.967
357
1.997
51.866

826
826

930
930

300
53
215
199
509

634
137
1.745
35
668
71
1.114
1.118
303
1.067
272
1.390
128
4.078
4.400

8.000

Huisvestingskosten

huur gebouwen
energiekosten, water
onderhoud theaterinventaris
onderhoud gebouw
verzekering gebouwen
inboedel verzekering
schoonmaakkosten
onderhoud piano
overige huisv.kosten

25.000
12.500
2.000
6.500
8.000
1.000
3.000
58.000

Verkoopkosten

kosten t.b.v. verhuur

0
0

Kantoorkosten

kosten programmering
onderhoud kantoorinventaris
kantoorbenodigdheden
porti
telefoonkosten
kopieerkosten
verzekering rechtsbijstand
overige kantoorkosten
contributies/bijdragen
internetkosten
wasserijkosten
kosten Buma/Sena
arbodienst
kosten ticketsysteem
planningsysteem TRS
kasverschillen

1.133
1.031
318
936
198
973
133
2.997
3.600
146

2.000
500
1.500
200
1.200
400
9.500
1.000
300
3.000
2.000
100
5.500
4.000
200

12.449

16.959

31.200

548
76
1.125
200
322
2.270

315

2.000
1.500
500
500
500
5.000

Publiciteit

advertentiekosten overig
kosten programmaboekje
kosten posters
openingskosten seizoen
overige publiciteitskosten

222
287
824
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Techniek

gereedschap/materialen
technische benodigdheden
onderhoud theaterzaal
onderh.theatercafe en kassaruimte

Totaal BEDRIJFSKOSTEN

201
673
593

1.128

1.266

1.328

1.000
1.000
1.500
1.500
5.000

178.779

154.717

205.900

6.780
4
1.250

3.910
2

9.000

VOORSTELLINGEN/EVENEMENTEN
Kindertheater

kindertheater uitkoop
consumpties kindervoorstellingen
overige kosten Kindertheater
recettes Kindertheater

4.785

2.590

7.000

3.249

1.322

2.000

5.440

2.883
11
32

9.000

Toneelvoorstellingen

toneel uitkoop
consumpties toneel
overige kost.toneelvoorstelling
recettes toneelvoorstellingen
bijdrage toneelvoorstellingen

4.477
2.144
1.181

2.542
0

7.000
0

384

2.000

6.333
9

12.000

Kleinkunst

kleinkunst uitkoop
consumpties kleinkunst
recettes Kleinkunst

12.310
14.733
2.423

6.991
649

14.000
2.000

Muziek

kosten muziek
consumpties muziek
Buma/Stemra muziek
overige kosten muziek
recettes muziek
sponsoring muziek

8.571
197
384

9.101
120
237
213
8.752

6.000

11.567
50
1.945

399

6.500
500

Film

kosten filmhuur
OC&W bijdrage film
St.muziekrechten film
internet(film)
overige kosten film

4.476
148
123
1.596

8.391
182
232
132
2.563

26.000
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recettes film

9.163
2.820

16.865
5.365

35.000
9.000

Koffieconcerten

kosten koffieconcerten
recettes koffieconcerten

859

2.432
562

3.000
2.469
37

297

3.000
0

Evenementen

muziek/filmfestival
sport film festival
kosten pubquiz
fotodagen
evenementen
recettes muziek/filmfestival
sponsoring MFF
sponsoring evenementen
recettes evenementen
bijdrage pubquiz

215

908
465
850

3.000

2.541

5.723

5.000
849
825
2.675
887
1.066

364
2.392

6.000
4.000
2.000

1.643

Stadsprogrammering

overige stadsprogrammering
stadsprogrammering

Totaal
VOORSTELLINGEN/EVENEMENTEN

0
0
0

0
0
0

88

4.647

3.000
6.000
3.000

12.500

THEATERGROEPEN
Volwassenen

regie volwassenen
kostuums volwassenen
publiciteit volwassenen
reis-en verblijfskosten volw.
bijdragen workshops volw.
recettes voorstellingen volw.
overboekingsrek.volwassenen

0
0
0
0
0
0
0
0

3.060
36
872
49

5.000

2.132
289
1.597
0

4.000
1.000
0

Kinderen 6+

regie kinderen 6+
sejours kinderen 6+
decor kinderen 6+
bijdr.workshops kinderen 6+
overboekingsrek.kinderen 6+

215

1.474
17

3.000

438
1.675
1.022

1.305
186

3.000

26

0

0

0

City Singers

kosten dirigent
pianist City Singers
zaalhuur City Singers
kostuums City Singers
publiciteit City Singers
overige kosten City Singers
representatie City Singers
aanschaf bladmuziek City Singers
contributie City Singers
overige baten City Singers
sponsoring City Singers
overb.rekening City Singers

2.779
739
500

4.852
1.437
600
8
17
311
762
180

42
856
1.085
67
7.265

1.198

6.000
2.000
500
100
1.000
1.500
400
8.891
730
1.100

8.500
1.000
2.000

0

0

2.555
0

Jongeren 14+

regie Jongeren 14+
publiciteit Jongeren 14+
reis/verblijfkosten jongeren 14+
video/filmkosten jongeren 14+
bijdr. workshops jongeren 14+
ontv.subsidies jongeren 14+
overb.rekening jongeren 14+

3.250

6.815
840
235
125
2.855

4.000

4.760
1.500
1.755
0

395
0

3.000
1.000
0

Extra Projecten

loonkosten regie extra projecten
sejours extra projecten
reis-en verblijfskosten ext.projecten
Subsidie extra projecten
recettes
overboekingsrekening ext.project

100

1.600
8
25
2.500

2.400

2.500

5.400
50

2.500

0

0

3.817
0

Kinderen 10+

regie kinderen 10+
publiciteit kinderen 10+
reis/verblijfkosten kinderen 10+
geluid/muziek etc. kinderen 10+
bijdragen workshops kinderen 10+
overb.rekening kinderen 10+

3.250

2.584
8
37
800
475
2.775
0

4.000

2.780
649

3.000
1.000
0

0

Taaltheater
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Kosten taallessen
bijdragen taallessen
overb.rekening taallessen

14.896

17.774
12.031
2.864
0

Totaal THEATERGROEPEN

15.000
20.022

15.000

0

0

0

0

0

6
6

7
7

0
0

2.248

FINANCIERINGSLASTEN
FINANCIERINGSLASTEN
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

rente baten
Rentelasten en soortgelijke kosten

bankkosten
belastingen

1.367
2.009
3.376

1.828
1.735
3.563

2.000
2.500
4.500

Totaal FINANCIERINGSLASTEN

3.370

3.556

4.500

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
BUITENGEWONE BATEN EN
LASTEN
Bijzondere baten en lasten

overige baten
overige lasten
betalingsverschillen

11.229
208

Totaal BUITENGEWONE BATEN EN
LASTEN

financieel resultaat

Totaal:Winst- en Verliesrekening

10.232
85

28
11.049

10.147

0

11.049

10.147

0

6.457

0

158.273

210.400 210.400

22.798

204.947

204.947

158.273
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Toelichting Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 22.797. Dit positief saldo wordt voor € 15.539
veroorzaakt door extra coronasteun van de gemeente Weesp over 2020, o.a. huurcompensatie en
vergoeding exploitatietekort. De toekenning hiervan kwam te laat om nog in de jaarrekening 2020
te verwerken. De jaarrekening was al door de ALV vastgesteld. Het werkelijke saldo over 2021
bedraagt € 7.259 positief. Hierin zit ook de extra coronasteun van de gemeente Weesp ad. € 13.000
verwerkt. Zonder deze steun, zouden we een negatief saldo € 5.741 gehad hebben.
Toelichting Balans per 31 december 2021
Voorraad:
De voorraad van de horeca is de werkelijke voorraad opgenomen per 31 december 2021.
Debiteuren:
De debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde. Per 3 maart 2022 is het openstaande
saldo nog € 200. De openstaande posten bestaan o.a. uit Rabobank:€ 2.000, Fonds vd
Podiumkunsten €2.262, gemeente Weesp € 13.000.
Overige vorderingen:
Het saldo van de rekening courant stichting is het bedrag wat wij nog te goed hebben van de
Stichting.
Overlopende activa:
De overlopende activa bestaan uit een vordering TVL subsidie en vooruitbetaalde bedragen.
Liquide middelen:
De liquide middelen zijn de saldi van de bank en de diverse kassen.
Overige schulden:
Deze posten zijn vooruitontvangen bedragen van tickets waarvan de voorstellingen pas na 31
december 2021 plaats vinden.
Tussenrekeningen huisgroepen:
Dit zijn de vooruitontvangen bedragen voor de huisgroepen, die ze in de tweede helft van seizoen
2021/2022 moeten besteden. Het seizoen van de huisgroepen loopt van 1 september tot 1
september.
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Toelichting Exploitatie 2021
Baten:
De diverse subsidies zijn hoger dan vorig jaar. De subsidie van de gemeente was substantieel hoger,
waardoor we dit coronajaar redelijk doorgekomen zijn. Het subsidiebedrag ad. € 112.457 van de
gemeente Weesp, bestaat uit: reguliere subsidie €93.000, corona noodsteun 2020 € 6.457 en
coronanoodsteun 2021 € 13.000.
En ook hebben we weer tegemoetkomingen van het rijk ontvangen in de vorm van TVL en NOW.
Door de coronamaatregelen zijn de verhuurinkomsten en de horecaverkoop lager t.o.v. de
begroting. Verder zijn net als vorig jaar veel giften en donaties ontvangen. Ook heeft het
vriendenbeleid er voor gezorgd dat we meer bijdragen van vrienden hebben ontvangen.
Bedrijfskosten:
De totale bedrijfskosten zijn iets lager dan begroot en hoger dan vorig jaar. De bedrijfskosten zijn
veelal vaste kosten die elk jaar terugkeren. De inhuurkosten waren hoger door meer inhuur van een
technicus. Op het gebied van theatertechniek is de corona periode gebruikt om extra
onderhoudswerkzaamheden te doen.
Voorstellingen:
De resultaten van de voorstellingen verschillen elk jaar sterk. In 2021 was de opbrengst lager
begroot. De filmvoorstellingen zorgen meestal voor hoge opbrengsten, maar door de
coronamaatregelen is dat in 2021 niet gelukt.
Theatergroepen:
De theatergroepen hebben per 31 december 2021 een saldo van 0. Zij werken per seizoen. De
afrekening vindt intern plaats per 31 augustus van elk jaar. Een voordelig of nadelig saldo komt op
de balans te staan. Een voordeling saldo mag gebruikt worden in het volgend seizoen en een nadelig
saldo moeten ingelopen worden in een volgend seizoen.
Overige baten:
In de overige baten is een bedrag opgenomen van € 9.082 als eenmalige huurcompensatie over
2020. Dit bedrag kon niet meer in de jaarrekening 2020 verwerkt worden.
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