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2 Inleiding en samenvatting 

Het bestuurs- en activiteitenverslag 2015 is samengesteld op basis van het door de Stichting 

Cultuurhuis De Klinker (hierna de stichting) opgestelde bedrijfsplan 2015-2018. In dit bedrijfsplan 

heeft de stichting een aantal doelstellingen geformuleerd op de bedrijfsonderdelen: overhead, 

theater, film/bioscoop en horeca. Voor 2015 waren deze doelstellingen ook toegespitst op de 

ingebruikname en de eerste exploitatie van het gebouw. Dit bestuurs- en activiteitenverslag 2015 

geeft inzicht in de bereikte doelen, gerelateerd aan de doelstellingen zoals opgenomen in het 

bedrijfsplan 2015-2018.  

 

Cultuurhuis De Klinker is bouwkundig op 24 december 2014 opgeleverd aan de eigenaar, de 

gemeente Oldambt. Per 1 maart 2015 is het gebouw formeel door de gemeente verhuurd aan de 

Stichting Cultuurhuis De Klinker. De ingebruikname van het gebouw heeft de nodige bouwkundige en 

facilitaire problemen met zich meegebracht die gedurende 2015 voor een groot deel zijn opgelost.  

 

Op maandag 5 januari 2015 is de stichting gestart met de voorverkoop van de theatertickets. Daartoe 

is ruimte gehuurd en zijn er ICT-voorzieningen getroffen in het gemeentelijk informatiepunt aan het 

Oldambtplein. Gedurende twee maanden, tot aan de ingebruikname van De Klinker, was hier het 

verkooppunt voor de theatertickets gevestigd. Hiervoor zijn extra tijdelijke medewerkers ingezet.   

 

De Raad van Toezicht en de auditcommissie financiën  hebben een aantal extra vergaderingen belegd 

om extra aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkelingen en voortgang van het nieuwe 

cultuurhuis. Leidraad hiervoor was het bedrijfsplan 2015-2018.   

 

Gebruikers,  bezoekers en artiesten zijn enthousiast zijn over het gebouw, de akoestiek en de 

mogelijkheden. De bezoekersaantallen voor de theatervoorstellingen in dit eerste jaar zijn zeer 

wisselend. Van uitverkocht en zelfs één geannuleerde voorstelling door een teleurstellende 

kaartverkoop. De gemiddelde zaalbezetting was, gelet op de landelijke cijfers, redelijk te noemen 

voor een eerste jaar en naar verwachting zal dit in de komende jaren verder verbeteren.  

In De Klinker zijn er 432 uiteenlopende activiteiten georganiseerd waar ruim 51.000 (geregistreerde) 

bezoekers gebruik van hebben gemaakt (de gebruikers van de muziekschool en de bibliotheek zijn 

hierin niet meegeteld).  
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De stichting heeft als hoofdgebruiker met de andere gebruikers huurcontracten afgesloten. De 

onderlinge verhouding tussen de gebruikers is zonder meer goed en er zijn enkele gezamenlijke 

projecten geweest. Voor de komende jaren zal deze samenwerking naar verwachting alleen maar 

verder toenemen.  

 

De seizoensbrochure, de seizoenskrant, de website en de facebookpagina werden goed bekeken en 

bezocht en de opbouw van het nieuwe klantenbestand is inmiddels de 4.000 gepasseerd.   

 

De horeca heeft het moeilijk gehad, zeker in de eerste maanden. De functie van het theatercafé als 

dagcafé is niet gelukt. Voor het overige heeft de horeca naar verwachting gedraaid al gaan de kosten 

hier nog wel voor de baten uit. Het bedrijfsleven en organisaties in de gemeente en de regio hebben 

in 2015 van De Klinker veelvuldig gebruik gemaakt, zelfs aanzienlijk meer dan qua begroting 

verwacht. Ook de zakelijke contacten met sponsoren en businesspartners hebben voldaan aan de in 

de begroting opgenomen verwachtingen.  

 

Cultuurhuis De Klinker heeft over 2015 een negatief financieel resultaat geboekt als gevolg van 

hogere kosten en lagere inkomsten dan begroot. Hiermee is De Klinker geen uitzondering in de 

landelijke trend van aanloopverliezen bij de ingebruikname van een nieuwe culturele voorziening. 

Ook na de opening van culturele voorzieningen in Assen, Nieuwegein, Deventer en Sneek, die 

allemaal tussen 2010 en 2015 zijn opgeleverd, was er sprake van aanloopverliezen.   

 

Het door de gemeente opgestelde rapport ‘Interne evaluatie realisatie Cultuurhuis De Klinker’ geeft 

ook een doorkijk naar de exploitatie mogelijkheden voor de toekomst. Een aantal conclusies en 

aanbevelingen zijn in dit bestuurs- en activiteitenverslag opgenomen.   
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3 Ingebruikname van het gebouw 

3.1 Januari en februari 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om het gebouw gebruiksklaar aan de gebruikers op te leveren.  

Maar direct na bouwkundige oplevering op 24 december 2014 bleek dat, ondanks de inspanningen 

van hoofd- en onderaannemers, de inzet van medewerkers van de stichting onontbeerlijk was. Mede 

op verzoek van de projectleider van de gemeente, heeft de stichting vanaf maandag 5 januari 

gezorgd voor de inzet van een huismeester. Doel was om de veiligheid van het gebouw overdag te 

vergroten en de bereikbaarheid voor de leveranciers van goederen adequaat te kunnen realiseren. 

Vanaf 1 februari bleek het noodzakelijk om de rest van het aangenomen personeel, aangevuld met 

ter zake kundige oproepkrachten voor theatertechniek en gebouwveiligheid, versneld te laten 

instromen. Deze onvoorziene extra kosten kwamen voor rekening van de stichting maar waren nodig 

om het gebouw gebruiksklaar te hebben voor publiekontvangst.   

 

3.2 Publieksopening  
Op maandag 2 maart is De Klinker open gegaan voor het publiek. Die dag nog specifiek voor 

bezoekers van de bibliotheek en de muziekschool, gevolgd op de dag daarna met de eerste try-out 

voorstellingen in zowel de grote als de kleine zaal. Deze avond was ook bedoeld om de veiligheid van 

het gebouw te kunnen testen. Om die reden is er een ontruimingsoefening gehouden waarbij zowel 

de grote zaal als kleine zaal tot de nok toe gevuld waren. De ontruimingsoefening verliep bijzonder 

succesvol want het gebouw was binnen 7 minuten volledig ontruimd. Zowel brandweer, gemeente 

als stichting waren hierover bijzonder tevreden.  

 

3.3 Bouwkundige zaken 
Na ingebruikname van het gebouw bleek er nog een fors aantal bouwkundige problemen die door de 

bouwdirectie van ABC Nova zijn opgenomen op een restpuntenlijst. Gedurende het jaar zijn de 

meeste punten opgelost en konden van de lijst worden afgevoerd. Vastgesteld moet worden dat per 

31 december 2015 toch nog sprake is van enkele aanzienlijke problemen. Zo zijn de problemen met 

de lichtbakken en het sturingssysteem van de zaalverlichting in de grote zaal nog steeds niet 

opgelost.  De kieren in de podiumvloeren nemen met de dag toe, waarschijnlijk door de te droge 

lucht in de zalen. De orkestbakvloer sluit niet aan op de vaste vloer van het podium, het verschil 

loopt op tot anderhalve centimeter. Verder zijn er ook klachten van docenten over een te droge lucht  
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in de leslokalen en zijn er toenemende klachten van theaterbezoekers over een te koude lucht in de 

grote zaal. De oorzaak hiervan is dat de ingestelde zaaltemperatuur gaandeweg een voorstelling 

stijgt door het aanwezige aantal bezoekers. Op zo’n moment begint het systeem koudere lucht in te 

blazen om weer de ingestelde temperatuur te bereiken. De installateur heeft hiervoor nog geen 

oplossing.  

 

Dat geldt ook voor de toenemende problemen in de leslokalen van de muziekschool. De 

luchtvochtigheid ligt regelmatig rond de 20% terwijl, volgens een rapport van ArboNed, minimaal 

30% voor medewerkers noodzakelijk is. Naar aanleiding van een aanhoudende klacht van een docent 

met huidklachten heeft ArboNed, in opdracht van de AMOG, in het leslokaal van de betreffende 

docent een arbeidshygiënisch werkplekonderzoek uitgevoerd. Een van de bevindingen in dit rapport 

is dat; “de klachten kunnen worden getypeerd als gebouw gerelateerd en kunnen mogelijk door een 

combinatie van een relatief lage luchtvochtigheid en stof in de lucht veroorzaakt worden”.  

Voor instrumenten is zelfs een minimale  luchtvochtigheid van 40% belangrijk. Een lagere 

luchtvochtigheid leidt op de middellange termijn onherroepelijk tot schade aan de dure vleugels en 

de piano’s.   

 

Verder is het ontbreken van een luchtverwarmingsgordijn in de entreesluis een probleem omdat de 

koude buitenlucht bij het opengaan van de buitendeuren ver doordringt in het gebouw. Ook zijn de 

akoestische panelen in de leslokalen nog niet overal aangebracht. Overigens zijn deze laatste twee 

punten opgepakt door de gemeente om hiervoor in 2016 met oplossingen te komen.  
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4 Interne organisatie 

4.1 Personeel  
De interne organisatie van de Stichting Cultuurhuis De Klinker was in januari 2015 nog gevestigd in de 

bibliotheek aan de Johan Modastraat 5 te Winschoten. Gaandeweg februari is de organisatie in 

stappen verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 251.  

Vanaf januari was onderstaand personeel in dienst of gaandeweg in dienst getreden.  

Personeel in dienst van de 

stichting: 

Functie: Fte: In dienst 

sinds: 

Uit dienst 

Sinds: 

Leo Hegge directeur/bestuurder 1 01-01-14  

Patrick Binee hoofd theatertechniek, gebouwbeheer & ICT 1 01-02-14  

Machteld van der Werf hoofd programmering/ marketing 1 15-02-15  

Lizanne Bosma medewerker marketing & communicatie 0,8 01-03-14  

Eltjo Prins administrateur 0,6 01-09-15  

Ingrid Blok 1e medewerker theatertechniek 1 01-02-15  

Marcel Koerts huismeester 1 01-01-15  

Ingmar Scholte huismeester 1 01-02-15  

Elroy de Boer huismeester 1 01-02-15  

Leandra Tuin medewerker administratie 0,6 01-02-15 01-02-16 

 Totaal fte.  9   

Personeel via derden:     

David Stolk, Stolk beheer Hoofd horeca en zakelijke verhuur  01-01-15  

Renate de Ruiter 1e medewerker frontoffice en ticketing 0,8 01-09-15  

Wubbe Koning, SMO hoofd programmering/ marketing  01-02-14 01-05-15 

 

4.2 Oproepkrachten 
Verder heeft de stichting gebruik gemaakt van oproepkrachten voor theatertechniek en horeca. De 

verloning daarvan was op basis van facturering of via verschillende payroll bedrijven. 

 

4.3 Stagiaires 
- Desiree Bakker, stagiaire van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, januari en februari.  

- Danielle van den Bosch, stagiaire Campus Winschoten, maart t/m mei. 

- Aicha Trn, stagiaire van de Campus Winschoten, september t/m november. 

- Dennis Kip, stagiaire Hanzehogeschool, sinds september.  
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4.4 Vrijwilligers 
De Klinker beschikte in 2015 over gemiddeld 25 vrijwillige medewerkers in de functie van suppoost. 

De leeftijd varieert van 18 tot 68 jaar. In het vrijwilligersprotocol zijn de rechten en plichten geregeld.  

 

5 Raad van Toezicht en Rooster van Aftreden 

5.1 Leden Raad van Toezicht 
Naam:     Functie: Datum aantreden: Datum aftreden: 

Mevr. A.W. de Rooij, Winschoten voorzitter 27 augustus 2013 nog te bepalen 

Dhr. J.J. Dijk, Norg   lid  27 augustus 2013 nog te bepalen  

Mevr. H. Sanders-Jager, Blijham lid  27 augustus 2013 nog te bepalen  

Dhr. R.G.A. Luinstra, Assen  lid  27 augustus 2013 nog te bepalen 

Dhr. M.P. Mandos, Groningen  lid  27 augustus 2013 nog te bepalen 

Conform het bepaalde in artikel 11, lid 10 van de statuten treedt een lid na vier jaren af, volgens een 

rooster van aftreden dat op zodanige wijze door de raad wordt vastgesteld dat per jaar niet meer dan 

twee leden aftreden. Bij de eerste vaststelling van het rooster van aftreden kan worden afgeweken 

van de in aanvang van de vorige zinsnede bedoelde termijn.   

 

Het rooster van aftreden is opgenomen op de actiepuntenlijst die deel uitmaakt van de notulen van 

de vergaderingen van de Raad van Toezicht.  

 

5.2 Vergaderdata Raad van Toezicht 
Er is vergaderd op de navolgende data, met daarachter vermeld de belangrijkste besproken en 

vastgestelde agendapunten: 

- 16 februari 2015; concept jaarverslag en jaarrekening 2014; bespreking concept  

huurovereenkomsten gebruikers. 

- 20 april 2015; goedkeuring jaarrekening; subsidieaanvraag 2015. 

- 22 juni 2015; liquiditeitsprognose en kwartaalrapportage; brief college inzake verzoek 

bevoorschotting; vaststelling huurovereenkomsten gebruikers.  

- 31 augustus 2015; belastingdienst inzake besluit vrijstelling vennootschapsbelasting; 

vaststelling subsidiebeschikking 2015; vaststelling subsidiebeschikking filmprojector.  

- 19 oktober 2015; goedkeuring begroting 2016, kwartaalrapportage 1e t/m 3e kwartaal;  

belastingdienst besluit ANBI-status; bespreking AO/IB document stichting.  

- 27 december 2015; toekomstige integratie muziekschool bespreking visiedocument.  

De ondertekende notulen van deze vergaderingen zijn ter beschikking gesteld aan de accountant. 
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5.3 Bijeenkomsten financiële auditcommissie (leden: Johan Dijk en Hennie Sanders) 
- 4 mei 2015 

- 1 juni 2015  

- 25 september 2015;  

- 30 september 2015; 

- 22 december 2015 

-  

5.4 Remuneratiecommissie (leden: Annet de Rooij en René Luinstra) 
De renumeratiecommissie heeft twee keer met de bestuurder gesproken over zijn functioneren.  

 

5.5 Oordeel van de Raad van Toezicht op de algemene gang van zaken 
De Raad van toezicht heeft geconstateerd dat de bestuurder conform gemaakte afspraken heeft 

gehandeld. De concept jaarrekening 2015 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de 

vergadering van 14 maart 2016. De definitieve jaarrekening is goedgekeurd via emailuitwisseling en 

mede ondertekend door de voorzitter.  
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6 Bedrijfsplan en activiteiten 

Voor de periode van 2015-2018 heeft de stichting een meerjarenbedrijfsplan opgesteld. Dit 

bedrijfsplan is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 november 2014. Op basis van dit 

bedrijfsplan rapporteert de directeur/bestuurder aan de RvT via inhoudelijke en financiële 

kwartaalrapportages.  

 

6.1 Overzicht van de resultaten o.b.v. aan de in het bedrijfsplan gestelde doelen  
Voor meer specifieke en gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijlage kwantitatieve gegevens 

activiteiten 2015 en/of de jaarrekening 2015. 

NR: DOEL: Prognose 2015 GEREALISEERD: 

1. Ingebruikname gebouw Nvt  2 maart 2015 

2. Uitvoering theatervoorstellingen 80 voorstellingen; 24.500 
bezoekers 

76 voorstellingen; 19.471 
bezoekers 

3.  Start films i.s.m. Filmliga Per 3 maart 2015 Per 3 maart 2015;  

4. Start vertoning commerciële films Per 1 juli 2015 Per 1 september 2015 

5. Uitvoering schoolvoorstellingen Prognose 10 voorstellingen 7 voorstellingen 

6.  Commerciële verhuringen  Prognose 10 verhuringen  77 verhuringen  

7.  Samenvoeging AMOG en 
Stichting Cultuurhuis De Klinker 

Realiseren in 2015 Niet gerealiseerd; wel in 
voorbereiding 

8.  Uitbreiding van het aantal lessen 
en cursussen 

Gerealiseerd Niet gerealiseerd; hangt 
samen met punt 7 

9.  Verwerven medeklinkers 
(vrienden van De Klinker) 

300 medeklinkers 80 medeklinkers 

10. Officiële opening Op 18 september 2015 i.s.m. 
gemeente Oldambt 

Gerealiseerd 

11.  Sponsoring kleine zaal* € 10.000 per jaar  Gerealiseerd* 

12.  Samenwerking met Klinkkast* Samenwerking hernieuwen Gerealiseerd* 

13.  Verkoop reclameruimte in 
seizoensbrochure 

Dekking kosten 
seizoensbrochure 

Gerealiseerd 

14.  Verwerven ANBI-status nvt Gerealiseerd per 4-11-2015 

15.  Verwerven certificatie leerbedrijf nvt Gerealiseerd per 02-04-2015 

*Zie ook paragraaf sponsors en businesspartners.  
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6.2 Activiteitenoverzicht beknopt* 
 

ACTIVITEIT: AANT. 

ACT.: 

AANTAL 

BEZOEKERS: 

OPMERKING: 

Professionele theatervoorstellingen 76 19.471 Betalende bezoekers 

Amateurvoorstellingen 18 5.762 Betalende bezoekers 

Schoolvoorstellingen 7 2.798 Betalende bezoekers 

Zakelijk verhuringen 77 9.500 Geschat aantal bezoekers 

Filmhuis/bioscoop 238 3.998 Betalende bezoekers 

Activiteiten i.s.m. AMOG 10 1.005 Aantal bezoekers 

Activiteiten i.s.m. bibliotheek 1 11 Betalende bezoekers met bibliotheekpas 

Overige activiteiten  3 8.540 Geschat aantal bezoekers 

TOTAAL:  431 51.213 WAARVAN 31.950 BETALEND 

* Voor gedetailleerde gegevens over dit onderwerp zie de bijlage kwantitatieve gegevens activiteiten 2015 
en/of de jaarrekening 2015.  
 

- De zaalbezetting voor de professionele voorstellingen was in 2015: 49% gemiddeld (landelijk 

is dit gemiddeld 58%).  

- De zaalbezetting voor de amateurvoorstellingen was in 2015: 76,5% gemiddeld. 

- De zaalbezetting voor de schoolvoorstellingen was in 2015: 65%.  

 

7 Gemeente Oldambt 

7.1 Prestatieafspraken 
Het bedrijfsplan is op 28 januari 2015, samen met de subsidieaanvraag 2015, verzonden aan de 

gemeente. In april 2015 heeft de bestuurder aan de sr. beleidsadviseur cultuur verzocht om het 

bedrijfsplan te gebruiken als onderlegger voor de nog te maken prestatieafspraken. In november zijn 

er concept prestatieafspraken gemaakt maar die zijn nog niet geëffectueerd al zijn de gesprekken 

daarover wel gaande en lopen door in 2016.  

In 2015 is er op de volgende data bestuurlijk overlegd tussen (leden van) de Raad van Toezicht, de 

directeur/bestuurder en de gemeente (leden van het college en projectleiding): 

- 18 februari 2015, (RvT, bestuurder stichting, leden college, projectleiding bouw) 

- 19 augustus 2015 (RvT, bestuurder stichting, leden college, projectleiding bouw) 

- 28 oktober 2015 (bestuurder stichting, leden college, ambtenaren) 

- 30 december 2015 (RvT, bestuurder stichting, leden college) 
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8 Interne samenwerking gebruikers 

8.1 Huurovereenkomsten  
In 2015 zijn door de stichting huurovereenkomsten opgesteld met de andere gebruikers. Deze 

huurovereenkomsten zijn voorgelegd aan een juridisch adviseur van de gemeente, de heer Ben 

Mulder van Caraad belastingadviseurs. De huurovereenkomsten zijn vervolgens geëffectueerd met: 

- De Stichting Biblionet Groningen per 1 maart 2015 voor de periode van vijf jaren. 

- De Stichting Marketing Oldambt per 13 april 2015 voor de periode van twee jaren. 

- De Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt per 1 juli 2015 voor de periode van vijf 

jaren.   

Op advies van de heer Mulder is er met de Algemene Muziekschool Oost-Groningen (AMOG) geen 

huurovereenkomst afgesloten in afwachting van de juridische samenvoeging van beide organisaties.  

In 2015 heeft de AMOG bijgedragen aan de huisvestingslasten van De Klinker, conform het in hun 

begroting daarvoor opgenomen bedrag.   

 

8.2 Bedrijfscultuur en samenwerking 
Gesteld kan worden dat de interne samenwerking tussen de leidinggevenden en medewerkers van 

Biblionet, de AMOG, De Stichting Marketing Oldambt en de Stichting Cultuurhuis De Klinker 

gemakkelijk en bijna als vanzelfsprekend verloopt. De drie verschillende bedrijfsculturen vloeiden 

direct gemakkelijk in elkaar over en men ervaart het werken in De Klinker en de interne 

samenwerking als zeer plezierig. Ter illustratie, alle medewerkers in De Klinker geven de voorkeur 

aan uniforme bedrijfskleding met het logo van cultuurhuis De Klinker. Zo ver is het nog niet, maar dit 

duidt er wel op dat men er trots op is  om in het mooie cultuurhuis te kunnen en mogen werken. 

 

Voor wat betreft de uitgevoerde gezamenlijk activiteiten wordt verwezen naar de bijlage. Maar los 

van de hierin opgenomen formele samenwerkingsmomenten is er sprake van veel informele 

‘samenwerkingsmomenten’ zoals de gezamenlijke personeelsbijeenkomsten, het gebruik van elkaars  

ruimte, de inzet van huismeesters, de onderlinge dagelijkse communicatie, het bespreken van 

voorkomende (gebouw gerelateerde) problemen, de inzet van middelen (meubilair, licht & geluid), 

e.d.  

 

8.3 Stichting Marketing Oldambt (SMO)/VVV 
Per 1 november 2015 hebben de directies van De Klinker en de SMO overeenstemming bereikt over 

de gezamenlijke inrichting van een VVV informatiepunt aan de frontofficebalie van het cultuurhuis.  
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De medewerkers van de frontofficebalie zijn door SMO geïnstrueerd over de VVV diensten en 

informeren het publiek dat zich aan de balie meldt. Het personeel is in dienst van De Klinker maar 

een gedeelte van die personele kosten worden door De Klinker bij SMO in rekening gebracht.  

 

9 Marketing en communicatie 

9.1 Website 
Eind 2014 is de website www.indeklinker.nl online gekomen. Vanaf dat moment werden er kaarten 

verkocht voor de theatervoorstellingen en kon informatie worden gevonden en gedeeld. Google 

Analytics geeft inzicht in het aantal hits en gebruikers over de periode van 1 januari t/m 31 december  

2015. In totaal werden over die periode 85.138 gebruikers geregistreerd waarvan 51,8% nieuwe 

gebruikers en 48,2%  terugkerende gebruikers. De piekmomenten voor het raadplegen van de 

website waren duidelijk zichtbaar in mei (de maand van de voorverkoop) en de maand december 

(toen we onze krant gepubliceerd hebben). Bezoekersanalyse vanuit TicketMatic wijst uit dat bijna 

51% van onze gasten in 2015 kaarten online kocht. Landelijk is dat 55%.  

 

9.2 Seizoensbrochure 
Oplage: 8.000 exemplaren           

Verspreiding: Naar adressenbestand klanten De Klinker: 4.000  

I.v.m. de productiekosten van de brochure, is deze alleen naar het klantenbestand van De Klinker 

verstuurd. Iedereen die ooit een kaartje heeft gekocht bij Cultuurhuis De Klinker (en zo interesse 

getoond heeft in ons theater) heeft een exemplaar ontvangen. Gekozen is voor directe en gerichte 

verspreiding. Hiermee zijn de eventuele nee-nee stickers vermeden.          

 

9.3 Light brochure 
Oplage: 32.000 exemplaren  

Verspreiding: Huis-aan-huis Gemeente Oldambt en omliggende gemeenten 

Om er zeker van te zijn dat elke inwoner van de Gemeente Oldambt een brochure zou ontvangen zijn 

alle wijken/ postcodes in de gemeente meegenomen. Daarbij zijn ook de omliggende gemeentes  

Bellingwedde, Menterwolde en Pekela bediend. De aangrenzende gemeentes met een ‘eigen’ 

theater zijn bewust niet meegenomen in dit verspreidplan. Met uitzondering van de nee-nee stickers 

uiteraard, maar dat is dan ook een keuze van de inwoner. Verder heeft de segmentatie plaats 

gevonden op een maximale reistijd van 40 minuten naar De Klinker.   

 

 

http://www.indeklinker.nl/
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9.4 Facebook 
Het totaal aantal ‘likes’ op facebook bedroeg ultimo 31 december 2015: 3.209.  

Overige marketingacties  

- Driehoeksbordenacties voor 5 voorstellingen. 

- De voorstelling Zo’n Toon i.s.m. de verzorgingstehuizen Botanicahof en de Renselheerdt. 

- Het ruimtevaartcollege van André Kuipers i.s.m. de Rotaryclubs van Winschoten en Pekela’s, 

het OOG en De Compagnons van Zuid en Oost-Groningen. 

- Baantjer Live, i.s.m. de bibliotheek; lezing van Peter Römer en korting op toegangskaarten 

- Nieuwjaarsconcert NNO i.s.m. Jumbo, bij een besteding van € 25 het 2e kaartje gratis.  

- Narrowcasting op de Campus Winschoten voor de bioscoopfilms gedurende een jaar.   

 

Klanttevredenheid- en klantprofielenonderzoek 

In oktober 2015 is er gestart met een klanttevredenheidsonderzoek en klantprofielonderzoek. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door een student communicatie van de Hanzehogeschool als 

eindopdracht voor zijn afstudeerscriptie. Onder begeleiding van het hoofd programmering en 

marketing van De Klinker zijn naar verwachting de resultaten hiervan in maart 2016 bekend.  

 

10 Horeca 

10.1 Dagcafé  
Direct na de opening is er gestart met het openstellen van het theatercafé als lunchcafé en voor 

diners voorafgaand aan voorstellingen. Wegens een volledig gebrek aan belangstelling van de 

bezoekers aan De Klinker en het passerende winkelende publiek en de daarmee gepaard gaan  

verliezen op inkoop en personeel is het dagcafé per 1 juni gesloten. Pogingen om gedurende de 

zomermaanden dit verlies te compenseren met een terras zijn in 2015 niet gelukt.  

 

10.2 Zakelijke verhuringen 
Het aantal zakelijke (commerciële) verhuringen daarentegen was boven verwachting maar liefst 77 

bedrijven en organisaties wisten in dit eerste jaar al de weg naar De Klinker te vinden. Zie ook de 

bijlage.  

 

10.3 Theatercafé  
Ook de bezetting van het theatercafé na afloop van de voorstellingen verliep naar tevredenheid. 

Over het algemeen waren de sta- en zittafels bezet en was er sprake van een aangename sfeer. De  
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capaciteit van het theatercafé is echter onvoldoende om de beoogde 15% nazit te realiseren, zeker 

bij voorstellingen met meer dan 400 bezoekers. Maximaal kunnen er ongeveer 50 tot 60 mensen een 

plaats vinden aan een zit- of statafel.   

 

11 Sponsoren en businesspartners 

11.1 Klinkkast 
Dankzij de Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten De Klinkkast zijn er in 2015 twee voorstellingen 

gesponsord, de voorstelling Heerlijk Duurt Het Langst van Annie M.G. Schmidt op zaterdag 21 maart 

en de voorstelling No Sweat van The Generating Company op zaterdag 21 november.  

De samenwerking zal in 2016 worden voortgezet. 

 

11.2 Rabobank 
De Rabobank heeft zich voor drie seizoenen verbonden als naamgever van de kleine zaal, nu 

Rabozaal. Met deze sponsoring is een bedrag van € 12.000 per seizoen gemoeid. Daarbij sponsort de 

Rabobank jaarlijks een voorstelling. In 2015 was dat de voorstelling van het Russische Don Kosakken 

Chor op woensdag 9 december. Deze sponsoring bestaat uit de afname van 150 kaarten voor 

zakelijke contacten van de Rabobank en € 3 per verkocht kaartje.   

De samenwerking zal in 2016 worden voortgezet.  

 

11.3 Medeklinkers 
De werving van particulieren als lid voor de Medeklinkers is in 2015 achtergebleven bij de beoogde 

doelstelling 2015. Beoogd waren 300 medeklinkers, gerealiseerd zijn 80 medeklinkers.  
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12 Toelichting op de cijfers 

12.1 Jaarrekening 2015  
Het resultaat van de jaarrekening 2015 laat een negatief resultaat zien van € 215.912. Dit resultaat is 

beïnvloed door een aantal factoren: 

- Het boekjaar 2015 was niet een volledig operationeel jaar. 

- In de maanden januari en februari zijn alleen kosten gemaakt en geen inkomsten 

gegenereerd. De kosten hadden betrekking op de inzet van extra personeel en middelen om 

het gebouw op tijd gebruiksklaar te hebben voor de ingebruikname op 2 maart. 

- De inkomsten voor de theatervoorstellingen waren lager dan begroot. 

- De inkoopkosten voor de theatervoorstellingen waren hoger dan begroot. 

- De inkomsten voor de horeca waren lager dan begroot. 

- De post investeringen was hoger dan begroot.  

- De stichting heeft over 2015 een volledige aftrek van de BTW toegepast, maar dit was niet 

geheel correct. Een belangrijke bepaling in de wet op de BTW is dat in principe huurbedragen 

voor onroerend goed niet belast zijn, tenzij huurder en verhuurder er voor kiezen wel BTW te 

berekenen. Dit laatste kan alleen als de omzet van de huurder tenminste voor 90% belast is. 

Bij RTV LOGO en de muziekschool is dat niet het geval. Voor de stichting betekent dit, dat 

een deel van de totale omzet niet belast is hetgeen consequenties heeft voor de 

aftrekbaarheid van de voorbelasting op de inkopen van de stichting. Het gaat hier om een 

bedrag van ca. € 5.200. Hiermee is rekening gehouden in het resultaat van de stichting in de 

jaarrekening 2015.  

 

Een vergelijking met het boekjaar 2014 is niet mogelijk omdat De Klinker toen nog niet operationeel 

was.  

 

12.2 Liquiditeit 
De liquiditeit van de stichting stond in 2015 steeds onder druk, vooral in de laatste maand van elk 

kwartaal. Dit was vooral een gevolg van onvoorziene kosten in de aanloop van en na de  

ingebruikname van het gebouw en het fors aantal bouwkundige restpunten, direct na 

ingebruikname. Met enige regelmaat moest er extra personeel en middelen worden ingezet om 

(technische) problemen op te lossen of veiligheidshalve aanwezig te laten zijn (zie ook de paragrafen  

2.1 en 2.3).  
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Het totaal aan investeringen bedroeg in 2015 ca. € 262.000. Geraamd was een bedrag van ongeveer 

€ 200.000. Dit bedrag bestond uit het totaal van de in het investeringsplan 2014 geraamde kosten 

voor een bedrag van € 110.000 en in de begroting 2015 geraamde kosten voor inrichting en 

ingebruikname gebouw (ca. € 90.000). De stichting heeft een bedrag van ca. € 62.000 extra moeten 

investeren om het gebouw en de organisatie gereed te maken voor en tijdens de ingebruikname. 

Deze kosten en investeringen waren niet voorzien en worden gevormd door investeringen in:  

- de website; 

- digitaal betalingsverkeer; 

- software voor de aansturing de narrowcasting; 

- ticketingsoftware;  

- horecakassa’s + software; 

- organisatie- en planningssoftware; 

- horeca inrichting.  

Deze investeringen waren nodig voor de communicatie en de service aan het publiek (stimulering 

kaartverkoop en horeca inrichting) en externe eisen (accountantscontrole), maar waren ook gericht 

op de verbetering en haalbaarheid van de exploitatie van de horecaomzet.  

 

Ook zijn er verliezen geleden door ingediende claims van twee impresariaten voor het afgelasten van 

voorstellingen door de latere oplevering van het gebouw. Voor de afgelaste voorstellingen in de  

maand februari heeft dat geleid tot een claim van Senf Theaterpartners en van Lambaart 

Entertainment. Omdat beide impresariaten voor het seizoen 2016-2017 geen zaken meer wilden 

doen met De Klinker, is dit uiteindelijk betaald. Dee oorspronkelijke claim bedroeg € 35.510. Dit is in 

overleg met de impresariaten verlaagd tot een bedrag van € 26.800.  

Hierover heeft de stichting het college van B&W in de brief van 30 december 2015 geïnformeerd. In 

een reactie van 21 januari 2016 heeft het college aan de stichting laten weten deze kosten voor haar 

rekening te willen nemen na goedkeuring van de jaarrekening van de stichting.  

 

Dankzij de bevoorschotting door de gemeente, is de liquiditeit in 2015 niet onder druk komen te 

staan en kon de stichting aan haar verplichtingen voldoen. Naar verwachting zal er opnieuw 

liquiditeitsdruk ontstaan in de periode maart/april 2016. Door eind april 2016 te starten met de 

voorverkoop van het theaterseizoen 2016/2017 zal, gebaseerd op de verkoopresultaten van de  
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voorverkoop voor het seizoen 2015/2016, de liquiditeit toenemen met € 150.000 tot € 200.000. Dit is 

gebaseerd op de gerealiseerde voorverkoop  in de periode mei/juni 2015 voor het seizoen 

2015/2016.  

 

12.3 Meerjaren Onderhoud Planning 
In het huurcontract dat de stichting is aangegaan met de gemeente, is in bijlage 2 de inventarislijst 

opgenomen. De op deze lijst opgenomen voorzieningen zijn niet geactualiseerd in de begroting 2016. 

De samenstellend accountant merkt hierover op dat; ‘het initiatief voor het opstellen en actualiseren  

van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) bij de verhuurder ligt’ (zie pagina 16 van de 

jaarrekening 2015). De stichting is van mening dat het bepalen van de jaarlijkse bestemmingsreserve 

t.b.v. deze post voor een bedrag van ca. € 1,2 miljoen i.o.m. de gemeente vastgesteld dient te 

worden maar dat hiermee, zoals eerder aangegeven, een aanzienlijk bedrag is gemoeid.   

 

12.4 Toekomstige exploitatie  
In het door de gemeente opgestelde interne ‘evaluatierapport realisatie Cultuurhuis’, zijn een aantal 

opmerkingen opgenomen die van invloed (kunnen) zijn op de exploitatie van De Klinker in de 

komende jaren. Bestuurder en Raad van Toezicht onderschrijven de volgende conclusies en 

opmerkingen die hierover in het rapport gemaakt worden:   

- De sterk vastgoedgestuurde gemaakte keuzes die minder in het belang zijn van de exploitatie.  

- De veranderde theatersector sinds de aanvang van de bouw in relatie tot het door Boer & 

Croon opgestelde exploitatiemodel.  

- De (nog) niet gerealiseerde integratie van theater en muziekschool. 

- De positie en het ontwerp van het theatercafé.  

- Het ontbreken van de toekomstige hoofdgebruiker in het ontwerpproces. 

- De gemaakte installatietechnische keuzes.  

- De nog steeds niet afgehandeld restpunten van het bouwproces. 

- De niet aansluitende keuzes van het ontwerp bij de wensen en/of eisen van de gebruikers.  

- De verschillende subsidierelaties die de gemeente onderhoudt met de verschillende 

gebruikers. Eventuele beleidswijzigingen met één gebruiker kan effect hebben op de 

exploitatie van De Klinker.  

- Er is binnen het verzorgingsgebied van De Klinker onvoldoende ruimte voor een 2e 

cultuurpodium als de Tramwerkplaats.   
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De stichting kan nu nog niet beoordelen welke invloed deze conclusies en aanbeveling zullen hebben 

op de toekomstige exploitatie maar zal in de samentelling van de meerjarenbegroting 2017-2020  

hieraan opnieuw aandacht besteden. Naar verwachting kan de samenvoeging van de stichting en de 

muziekschool leiden tot een verbetering van de exploitatie van het cultuurhuis.   

 

Winschoten, 30 maart 2016 

Leo Hegge, directeur/bestuurder   Annet de Rooy, voorzitter Raad van Toezicht 
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13 Bijlage activiteitenoverzicht 2015 
 


