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Deel 1 Activiteitenverslag

Gebruikte afkortingen:
SPH
TDL
OK

=
=
=

Stichting Podia Heemstede
Theater de Luifel
Oude Kerk

1.

Bestuur

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Secretaris:

Erik Groot
Els Teske

vanaf: 26-02-2010 lid (voorzitter vanaf 1.1.2014)
vanaf: 01-05-2017

Penningmeester:
Ben Steinebach
vanaf: 05-02-2020
Algemeen lid:
Dorien van Beek
vanaf: 01-12-2016
Algemeen lid:
Ronald Oud
vanaf: 05-02-2020
Algemeen lid/waarnemend secretaris: Ingrid Dessing vanaf: 15-09-2021.
Woorden vooraf
Ook het kalenderjaar 2021 heeft goeddeels in het teken gestaan van COVID-19 en de daarmee
samenhangende beperkende maatregelen. Onze organisatie die zijn bestaansrecht ontleent aan
het organiseren van voorstellingen en concerten voor duizenden bezoekers werd vanaf medio
maart 2020 in het hart getroffen. Zonder de bijdrage van onze vrijwilligers, de gemeente, ons
loyale publiek en overige stakeholders zouden wij onze continuïteit niet hebben kunnen
realiseren. Een speciale blijk van waardering voor de beide programmeurs die zich met niet
aflatende energie hebben ingezet voor verplaatsing en herprogrammering van voorstellingen en
concerten.
………………………………………………………………………………………………

1. Doelstelling
De stichting heeft als doel: het verzorgen van een cultureel aanbod in Heemstede op de nu
bestaande podia, de OK en TDL te Heemstede en/of op eventuele nieuwe podia teneinde een zo
groot mogelijk deel van de bevolking van Heemstede (en omgeving) te bereiken.
2.

Formele gegevens
•
•
•
•

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 10 juni 2013.
Ingeschreven bij KvK, nummer 34222630.
De ANBI-status is in 2012 bij beschikking van 19 december 2012 door de Belastingdienst
toegekend onder nummer 84729.
Fiscaal: btw-nummer 81431844.

Toevoegen: De WBTR is ingevoerd per 1 juli 2021. Het bestuur heeft nagegaan in hoeverre de
statuten voldoen aan de WBTR. Op een enkel punt is aanpassing nodig. Hierop zal nog actie
worden ondernomen.
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Vergaderingen: het bestuur is in het kalenderjaar 2021 20 keer bijeengeweest. Het aantal
vergaderingen was hoger dan normaal vanwege de noodzaak om in te kunnen spelen op de
bijzondere omstandigheden van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19.
4.

Prestaties

Podium

Voorstellingen

Bezoekers

Theater De Luifel

17

1.757

De Oude Kerk

6

225

Zomerconcerten
Totaal aantal bezoekers

6

256
2.338.

Er waren in totaal 31 geannuleerde voorstellingen.

NB! Ook in het kalenderjaar 2021 is een groot deel van de voorstellingen en concerten
geannuleerd vanwege de beperkende overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19.
Uitgaande van bezoekprognoses hebben de podia gedurende het kalenderjaar 2021 ongeveer
6.000bezoekers minder kunnen ontvangen. De vrijwel zonder uitzondering uitverkochte
zomerconcerten hebben de verminderde bezoekersaantallen slechts voor een klein deel kunnen
compenseren.
5. Locaties
SPH heeft geen accommodaties in bezit. Voor het geven van voorstellingen en concerten wordt
ruimte gehuurd van OK en TDL. Voor de zomerconcerten is daar de locatie van het Huis te
Manpad bij gekomen. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten per podium.
Theater De Luifel
SPH huurt TDL voor gemiddeld 40 voorstellingen per kalenderjaar. In 2021 hebben
17voorstellingen plaatsgevonden, omdat het culturele seizoen (september tot en met mei) niet
gelijkloopt met het kalenderjaar.
De zaal biedt plaats aan 200 bezoekers. Rekening houdend met plaatsen voor techniek,
impresariaat, eigen medewerkers en genodigden, betekent dit een netto beschikbaarheid voor
bezoekers van 185 plaatsen.
De Oude Kerk
In De OK is plaats voor 295 bezoekers. In 2021 hebben 6 concerten plaatsgevonden.
Huis te Manpad
Drie zomerconcerten in de open lucht (2 per avond) voor 40 tot 45 bezoekers per keer. Voor wat
betreft het maximumaantal bezoekers is rekening gehouden met de regels die golden in het
kader van COVID-19 en de capaciteit die de Stichting Huis te Manpad geschikt vond voor het
uitproberen van het terrein als buitenlocatie voor concerten.
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6.

Relatie WijHeemstede

Met WijHeemstede zijn vier overeenkomsten gesloten voor het verrichten van diensten op het
gebied van:
•
Voorstellingen in TDL
•

Financiële administratie

•

Kaartverkoop

•

PR-/marketing

•

Administratie vrienden

7.

Public relations/marketing

PR-/marketingactiviteiten richten zich op het vergroten van de naamsbekendheid van Podia
Heemstede. Hiervoor worden o.m. de volgende middelen ingezet: persberichten, nieuwsbrieven
en advertenties in huis-aan-huisbladen, posters bij lokale ondernemers, frames, driehoeksborden
en social media: Facebook en Instagram. Alle inspanningen leiden naar de website
podiaheemstede.nl waarop alle voorstellingen zijn vermeld en waar bezoekerskaarten kunnen
bestellen. De Nieuwsbrief wordt samengesteld door het redactieteam Nieuwsbrief. Het prmarketingteam bespreekt de inhoud van de nieuwsbrieven, opmaak driehoeksborden en posters,
de te versturen persberichten naar de media en de acties rondom specifieke concerten.
Om de groei van bezoekers van SPH te bevorderen worden 3 ambassadeurs aangetrokken: Irene
Moors, Arno Koek en Sjamke de Voogd. Mond tot mondreclame is één van de beste en
makkelijkste manieren om meer bezoekers te trekken. Ambassadeurs zijn immers extra geneigd
om over hun ervaringen bij Podia Heemstede te vertellen.
In 2021 heeft geen open dag plaatsgevonden ter promotie van het seizoen 2021-2022. Tijdens de
zomerconcerten is aangegeven dat het programma 21-22 in delen zou worden opengesteld voor
boekingen. Hoewel de zomer 2021 weinig COVID-beperkingen kende ging het bestuur ervan uit
dat deze situatie in het najaar van 2021 zou kunnen veranderen. Dit is helaas uitgekomen. In de
eerste helft 2021hebben vanwege de opnieuw opgelegde beperkingen geen voorstellingen en
concerten plaatsgevonden.
De leden van de Heemsteedse Kunstkring zijn jaarlijks afnemers van een aantal voorstellingen. Op
de jaarlijkse bijeenkomst van de HKK wordt door de programmeurs van diverse theaters uit de
omgeving reclame gemaakt voor de te houden voorstellingen
8.

Bestuurlijke zaken

De jaarlijkse bestuursevaluatie is uitgesteld vanwege de bijzondere omstandigheden van COVID19. Het bestuur is op regelmatige basis (deels digitaal) bijeengekomen om wendbaar te kunnen
inspelen op de mogelijkheden die mogelijke versoepelingen van overheidsmaatregelen in
verband met COVID-19 zouden kunnen bieden.
Het bestuur heeft kort na het afkondigen van de verregaande overheidsmaatregelen de volgende
beleidslijn gehanteerd:
•

Zoveel mogelijk verplaatsen van al geboekte voorstellingen en concerten
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
9.

Het verzoek aan het publiek om vooralsnog geen restitutie van gekochte tickets te vragen
Het aanbieden van vouchers ten behoeve van geannuleerde voorstellingen en concerten.
Gedurende het seizoen is besloten verkochte kaarten actief te restitueren. Dit omdat
verplaatsingen en het beheer van de uitgegeven vouchers niet meer uitvoerbaar waren.
Door laten gaan van concerten en voorstellingen indien daar – ook op een beperkte
schaal - mogelijkheden voor waren
Het organiseren van 3 zomerconcerten omdat concerteren in de buitenlucht voorzienbaar
mogelijk zouden zijn en getest kon worden of dit type concerten aan zou slaan.
Zichtbaar blijven voor het publiek door aanwezigheid op sociale
media/billboards/HIK/Heemsteder/gebruik van nieuwsbrieven
Contact onderhouden met de gemeente Heemstede ambtelijk en op het niveau van de
verantwoordelijke wethouder
Contact onderhouden met WijHeemstede en PKN
Het niet uitbrengen van een schriftelijke seizoenbrochure. In plaats daarvan promoten
van het gebruik van de website als communicatie – en informatiekanaal.
Verbeteren website en onderzoek naar haalbaarheid van een eigen ticketsysteem: Ten
behoeve van de website zijn een aantal technische verbeteringen, met name achter de
schermen, gerealiseerd. Deze verbetering maakt het onder meer mogelijk om de
communicatie met onze klanten via nieuwsbrieven efficiënter te laten verlopen. Tevens is
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van een eigen
ticketsysteem.
Contact houden met de eigen vrijwilligers door interne communicatiebulletins.
Vriendengroepen

De vriendengroep SPH bestaat sinds de zomer van 2015. De vriendengroep bestaat uit ongeveer
300 leden. Vrienden hebben voorrang bij het bestellen van kaarten voor het nieuwe
theaterseizoen. Via nieuwsbrieven worden de vrienden op de hoogte gehouden van de
aankomende voorstellingen en concerten en speciale acties. Sinds mei 2019 is de stichting Jonge
Ondernemers Heemstede (JOH) als collectief aangesloten bij SPH.
10.

Samenwerking

Er is regelmatig overleg met andere aanbieders van cultuur zoals WijHeemstede, Boekhandel
Blokker en de bibliotheek. Met het Prinses Christina Concours wordt samengewerkt in het kader
van de programmering. De Heemsteedse Kunstkring neemt gemiddeld 10
voorstellingen/concerten af.
Met WijHeemstede vindt per kwartaal overleg plaats tussen het bestuur SPH en de financieel en
facilitair managers. De contracten over de door WijHeemstede te leveren diensten worden alsdan
besproken.
Stichting J.O.H. (Jonge Ondernemers Heemstede).
Stichting Adriaan Pauw
Stichting Vrienden Oude Kerk Heemstede
Rabobank Haarlem e.o.
Stichting Huis te Manpad
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Het bereiken van de jeugd, en in zijn algemeenheid het bereiken van meerdere doelgroepen,
heeft permanent de aandacht van het bestuur.
In 2021 heeft de Gemeente Heemstede het initiatief genomen om de Website “Beleef
Heemstede” op te zetten. Podia Heemstede heeft actief meegedacht bij de oprichting en
invulling van deze website en levert continue actuele informatie aan bezoekers van deze site op
gebied van cultureel aanbod in De Luifel en Oude Kerk.
11.

Vrijwilligers

Binnen SPH zijn ruim 25 vrijwilligers actief aan de slag. Zonder deze groep zou SPH niet kunnen
bestaan. Zij zijn onder meer belast met financiële zaken, kassa-activiteiten, PR-/marketing, en
begeleiding van het publiek en artiesten op theateravonden en tijdens concerten.
12.

Programmeurs

De programmeurs van TDL en De OK verzorgen de programma’s op beide podia. De insteek is en
blijft om een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod te presenteren.
13.

Balans per 31-12-2021 en toelichting

Activa

Vlottende Activa
nog te ontvangen
bedragen

2021

2020

Passiva

2021

2020

1117

29626

5830

10146

0

331

Crediteuren
Vooruit ontvangen
bedragen

47

647

Kortlopende schulden

39374

12017

BTW vordering

3726

4690

totaal

3773

5668

totaal

46321

51789

Kas Oude Kerk

130

125

Kas de Luifel

444

444

saldi Rabobank

40321

22054

saldo ING

20443 45348

18790

21850

65111

73639

Vooruit betaalde posten

Liquide middelen

totaal

61338

67971

65111

73639

Eigen vermogen
Algemene reserve

totaal
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
De balans op 31 december van het verslagjaar geeft een redelijk positief beeld voor de stichting.
Het tekort van € 3.060 in 2021 is ten laste gebracht van het eigen vermogen dat daarmee uitkomt
op € 18.790. Dat is zelfs nog iets meer dan in 2019 (€ 18.743). De post kortlopende schulden is met
€ 39.374 ongebruikelijk hoog, grotendeels als uitvloeisel van nog niet betaalde diensten aan
WIJHeemstede. Deze zijn in het eerste kwartaal van 2022 inmiddels voldaan.

14.

Winst en verliesrekening

Lasten

2018

Winst en verlies rekening
2019
2020

2021

Voorstellingen

99481

94544

31233

39321

Programmeurs

23200

24044

25200

17000

Huur locaties

31954

28764

22741

11808

Techniek

18168

15108

5668

6459

Pauzedrankjes

14578

14285

3697

5506

Publiciteit

33780

51118

31335

40804

Kaartverkoop

18561

18940

10307

9211

Administratie

6709

7624

15523

10492

Bestuur/Commissies e.d.

7167

10162

6135

5118

0

2220

-4907

4871

2131

3090

2113

-506

Evenementen
Algemene Kosten
Batig saldo
Totale Lasten

98

3105

255827 269899 152150

150084
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Baten

2018

Recettes

140752 139985

Sponsoring

2019

2020

2021

36722

41789

4625

3925

103643 105917 113777

101310

11432

15819

(RABO)/vrienden SPH)

Subsidie
(Gemeente, Fonds Podiumkunsten,
RVO)

Overige baten

-2974

(corr. boeking RABO)

Nadelig saldo
Totale Baten

8178
255827 269899 152150

3060
150084

Toelichting op de Verlies- en Winstrekening 2021
Evenals in 2020 stonden ook in 2021 de voorstellingen door Podia Heemstede sterk in het teken
van COVID-19. In de eerste helft van het jaar waren de theaters goeddeels gesloten en in de
tweede helft van het jaar konden de voorstellingen alleen in september t/m oktober doorgang
vinden. In de zomer kond gelukkig wel weer gebruik worden gemaakt van Huis te Manpad waar
we op 3 zaterdagen telkens 2 voorstellingen hebben gebracht. Toch lijkt de stichting meer
gewend geraakt aan de beperkingen die dat heeft opgelegd. De kosten konden op een aantal
onderdelen beter in de hand worden gehouden dan in het eerste coronajaar. Dat is onder andere
te zien in een daling van kaartverkoop en administratie, diensten die we afnemen van WIJ
Heemstede. Samen lagen deze kosten een kleine 25% lager dan in 2020. Dit had te maken met
minder – kostenverhogende – verplaatsingen dan in 2020. De recettes lagen 14% hoger dan in
2020, maar natuurlijk nog wel heel veel (70%) lager dan in het laatste “normale” jaar (2019). Wijs
geworden door het eerste coronajaar hebben we in 20221 terughoudend geprogrammeerd, wat si
te zien in een daling van de kosten van programmeurs met 33%. Om toch nog publiek naar onze
zalen te trekken hebben we veel aan publiciteit gedaan. Samen met de uitgaven voor een nieuw
te bouwen ICT-systeem lagen deze kosten 30% hoger dan in 2020 maar nog steeds 20% lager dan
in 2019.
Door het geringe aantal voorstellingen zijn de bijdragen van de “vrienden van Podia Heemstede”
verder afgenomen van € 4.625 in 2020 tot € 3.925 in 2021 (vergeleken met meer dan het dubbele in
2019). Gelukkig heeft de gemeente haar gebruikelijke subsidie gehandhaafd, waardoor de
lopende kosten konden blijven voldaan. Doordat de theaters lange tijd gesloten moesten blijven,
hebben we weinig beroep kunnen doen op het Fonds Podiumkunsten (€ 1.310 in 2021 ontvangen).
Alleen in het vierde kwartaal kwamen we hiervoor voor een hoger bedrag in aanmerking, maar
dat geld is in 2022 binnengekomen. In het geschetste roerige klimaat is het verslagjaar met een
tekort van € 3.060 afgesloten.
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