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1. INLEIDING 

 
In het jaarplan 2014 heeft de Stichting Cultuurhuis De Klinker een aantal doelen en voornemens 
geformuleerd. Het jaarplan 2014 is op 9 maart 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dit 
jaarverslag 2014 geeft, samen met de jaarrekening 2014, een overzicht van de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde doelen en voornemens en het financiële resultaat zoals opgenomen in het jaarplan 
2014.   
 
Op voorhand moet worden vastgesteld dat het faillissement van de hoofdaannemer Benus in maart 
2014, ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de in het jaarplan 2014 gestelde doelen en 
voornemens. Ook het financiële resultaat is daardoor fors beïnvloed omdat personeel en middelen in 
2014 voor een belangrijk deel niet zijn aangewend. Het gestelde doel om het nieuwe gebouw per 1 
juli 2014 in gebruik te nemen kon niet worden gerealiseerd.  
 
Leo Hegge 
Directeur/bestuurder 
31 maart 2015 
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2. DOELEN VOOR 2014 EN RESULTAAT 

 
De ingebruikname van het gebouw 
 

Het gebouw kon in 2014 niet in gebruik worden genomen als gevolg van het faillissement van de 
hoofdaannemer. Het is voor de stichting lange tijd onduidelijk geweest wanneer het gebouw 
uiteindelijk gereed zou zijn. Pas in september 2014 is hierover meer duidelijkheid gekomen. Toen 
werd bekend dat de bouwkundige oplevering zou plaatsvinden op 24 december 2014. Vervolgens is 
afgesproken dat gemeente, nieuwe aannemer en de stichting gezamenlijk het gebouw in gereedheid 
zouden brengen voor de publieksopening per 2 maart 2015. In de aanloop hiernaar is de stichting 
tevreden over de wijze waarop hier door de verschillende partijen is samengewerkt en 
gecommuniceerd.  

 
Het inrichten van de organisatie 
 

Door het uitstel van oplevering is ook de voorgenomen inrichting van de organisatie niet volledig 
uitgevoerd. Inzet van middelen en aanname van personeel is uitgesteld tot na de bouwkundige 
oplevering van het gebouw. Wel is de administratieve organisatie zoveel als nodig gerealiseerd. 
Uitgaande van de ingebruikname van het gebouw per 2 maart 2015 voor het publiek zijn daarom de 
volgende investeringen gedaan: 

- Website (www.indeklinker.nl)  
- Ticketsysteem (Ticketmatic) 
- Loonadministratie (Sokolowski en Klaassens) 
- Accountancy (BNB Accountants) 
- Financiële administratie (i.s.m. Muziekschool Oost-Groningen) 

 
Verder is in het laatste kwartaal, ter voorbereiding op de ingebruikname van het gebouw, 
geïnvesteerd in personele kosten t.b.v.   

- Programmering en Marketing 
- Horeca (i.s.m. Brasserie Dendermonde) 

 
Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gebruikers om de interne 
samenwerking te optimaliseren.  
 

Een schriftelijke  samenwerkingsovereenkomst tussen de toekomstige gebruikers is niet gerealiseerd. 
Wel is de noodzaak hiervan door de toekomstige gebruikers onderkend en dat heeft geleid tot een 
maandelijks overleg gedurende het hele jaar 2014. Afgesproken is om, na ingebruikname van het 
gebouw, zo snel mogelijk te komen tot een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Voor wat 
betreft de fontofficebalie was al overeenstemming over de inzet van personeel van de verschillende 
gebruikers met uitzondering van RTV LOGO.  
 

Het ontwikkelen van een breed theaterprogramma voor 2015 met ruimte voor culturele 
organisaties en amateurverenigingen. 
 

Voor het seizoen 2014-2015 en 2015-2016 is er een artistieke programmering samengesteld op basis 
van een zo evenwichtige mogelijke verdeling in de verschillende genres. Ook de culturele 
organisaties en amateurverenigingen zijn uitgenodigd om hun voorstelling in de nieuwe Klinker te 
presenteren. Voor het seizoen 2014-2015 heeft dat geleid tot voorstellingen van de 

http://www.indeklinker.nl/
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operettevereniging Amiciti, de Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven en het Noordelijk 
Muziektheater. Deze voorstellingen zijn opgenomen in de seizoensbrochure 2014-2015.  
 

Het leveren van een bijdrage aan de cultuureducatie in het onderwijs in samenwerking met 
de scholen, culturele organisaties en het project cultuureducatie in Oldambt 

 
Er is 2014 gesproken met Ubbo Emmius College en het Dollard College over toekomstige 
samenwerking en schoolvoorstellingen. Voor de basisscholen zijn er een aantal voorstellingen 
geboekt die in het voorjaar van 2015 worden gespeeld. Verder zijn er een aantal afspraken geweest 
met de cultuurcoach van de gemeente over de rol van De Klinker na oplevering. De gesprekken met 
scholen en cultuurcoaches krijgen een vervolg in 2015.     
 
 

3. VOORSTELLINGEN EN EVENEMENTEN 
  
Theaterprogramma 2014-2015 
Voor 2014-2015 was een vrijwel volledig theaterprogramma geboekt. De eerste try-out 
voorstellingen waren gepland voor de maanden september, oktober en november waarna een 
volledig theaterprogramma zou starten. Zo was het gepland. Nadat de hoofdaannemer het werk had 
stil gelegd in maart zijn in de maanden april t/m september steeds meer voorstellingen geannuleerd. 
Vooralsnog alleen voor de maanden september en oktober, daarna ook november, december en 
januari. Tenslotte zijn in september ook alle voorstellingen voor de maand februari geannuleerd. Dat 
laatste heeft geleid tot onbegrip bij enkele impresariaten die hebben laten weten een financiële 
claim te zullen indienen voor het te laat annuleren. Per 1 januari 2015 was deze kwestie nog niet 
opgelost. Rekening moet worden gehouden met een maximum van € 33.920 (ex. btw) zijnde de 
afgesproken kosten voor de voorstellingen. Het betreft hier de volgende vier voorstellingen: 

- Annie MG op Soestdijk van de Stichting Internationale Producties  t.b.v. € 7.500 
- Hartsvrienden van Hartvrienden B.V. t.b.v. € 13.500 
- Tot Volgend Jaar van Van Lambaart Entertainment t.b.v. € 5.500 
- Pippi van TheaterFamilie B.V. t.b.v. € 7.420 

 
 
Chi Coltrane 
Voorstelling i.s.m. De Klinkkast, gehouden op 11 oktober 2014 in de Tramwerkplaats. Aantal 
bezoekers 270. 
 
Deze voorstelling was oorspronkelijk als Klinkkastvoorstelling geboekt voor de nieuwe Klinker. Na 
overleg met de Klinkkast is besloten deze voorstelling niet te annuleren maar te organiseren in de 
Tramwerkplaats.  
 
 

4. BEDRIJFSPLAN 2015-2018 
 

In juni 2014 hebben bestuurder en Raad van Toezicht een visiedag belegd. Deze sessie, o.l.v. extern 
adviseur Erik Akkermans, heeft geleid tot de realisatie van het bedrijfsplan 2015-2018. In de 
bedrijfsplan zijn op de verschillende niveaus van de organisatie missie, visie, doelstellingen, 
realisaties en meetbaarheid opgenomen. Het bedrijfsplan is een dynamisch document en zal naar 
gelang de verkregen ervaringen van de komende jaren waar nodig worden aangepast. Het 
bedrijfsplan 2015-2018 is op 28 januari 2015 aangeboden aan het college van B&W.   
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5. INTERNE ORGANISATIE 
 

Kantoor  
De interne organisatie van de Stichting Cultuurhuis De Klinker was gedurende het kalenderjaar 2014 
kantoorhoudend in de bibliotheek aan de Johan Modastraat 5 te Winschoten. Op de 5e verdieping is 
met medewerking van de bibliotheek en de gemeente Oldambt gebruik gemaakt van drie 
kantoorruimtes. Hiervoor is geen vergoeding gevraagd, dat geldt ook voor het beschikbaar gestelde 
kantoormeubilair. Voor wat betreft ICT is gebruik gemaakt van de verbindingen van biblionetwerken 
van Biblionet Groningen. Voor de telefonie is gebruik gemaakt van de firma Voys Telecom. De kosten 
hiervoor zijn meegenomen in de exploitatiekosten.  
 
Personeel in dienst van de stichting 

- Leo Hegge, directeur/bestuurder   in dienst per 1 januari 2014 1 fte 
- Patrick Binee, hoofd techniek en faciliteiten in dienst per 1 februari 2014 1 fte 
- Lizanne Bosma, managementondersteuning in dienst per 1 maart 2014  0,66 fte 

 
Overig personeel  

- Wubbe Koning, samenstelling theaterprogramma 2014/2015 en 2015/2016 en samenstelling 
seizoensbrochure o.b.v. inleenvergoeding per uur via de Stichting Marketing Oldambt. 

- David Stolk, organiseren en coördineren van de horeca per november 2014 via Stolk Beheer 
B.V.  

- Desiree Bakker, stagiaire van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden voor de opleiding 
commercie en entertainment. Van september t/m december.  

 
Vrijwilligers 
In het najaar van 2014 is er via de website een oproep gedaan voor de functie van 
gastheer/gastvrouw voor de theatervoorstellingen. In totaal hebben zich daarvoor 26 mensen 
aangemeld in de leeftijdsgroep van 18 tot 68 jaar. In het vrijwilligersprotocol zijn de rechten en 
plichten geregeld. In grote lijnen is de taak van de vrijwilligers het ontvangen en doorverwijzen van 
gasten, bediening garderobe, ticketcontrole en toezicht houden in de theaterzalen.  
 
 

6. BUSINESSPARTNERS 
 
Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten De Klinkkast  
Met De Klinkkast is in oktober afgesproken om op dezelfde wijze met elkaar verder te gaan dan in de 
Klinkerloze jaren en de jaren daarvoor. Concreet betekent dit dat De Klinkkast jaarlijks twee 
voorstellingen zal sponsoren door de afname van minimaal 10 kaarten per lid en en de borrel en 
hapjes na afloop van de voorstelling voor hun genodigden en relaties. Verder is De Klinkkast bereid 
om per verzoek van De Klinker te bekijken hoe er aanvullend gesponsord kan worden of een bijdrage 
kan worden geleverd via advertenties of aanschaf van middelen. In 2014 is € 5.000 bijgedragen aan 
de aanschaf van de filminstallatie in de kleine zaal.  
 
Filmliga 
In november is een schriftelijk overeenkomst getekend tussen de bestuurder en de voorzitter van de 
Filmliga Winschoten/Oldambt. Hierin is geregeld dat de filmliga voor de komende 10 jaren op 
dinsdagavond tegen een gereduceerd tarief filmvertoningen kan organiseren voor de leden van de 
filmliga m.u.v. de maanden juni t/m augustus (zomerstop). Daarvoor heeft de filmliga uit eigen 
middelen € 20.000 ingebracht t.b.v. de aanschaf van de filmapparatuur.  
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Overige sponsoren 
De overige sponsors die in 2014 een bijdrage hebben geleverd zijn de Rotary en de Stichting 
Anonieme Giften die respectievelijk € 2.500 en € 5.000 hebben bijgedragen aan de aanschaf van de 
filmapparatuur.  
 
De giften en donaties van de sponsoren zijn meegenomen in de jaarrekening 2014 voor zover deze in 
2014 ter beschikking zijn gesteld.  
 

7. RAAD VAN TOEZICHT 
 

Raad van Toezicht en Rooster van Aftreden.  
 
Naam:    Functie: Datum aantreden: Datum aftreden: 
Mevr. A.W. de Rooij  voorzitter 27 augustus 2013 nog te bepalen 
Dhr. J.J. Dijk   lid  27 augustus 2013 nog te bepalen  
Mevr. H. Sanders-Jager  lid  27 augustus 2013 nog te bepalen  
Dhr. R.G.A. Luinstra  lid  27 augustus 2013 nog te bepalen 
Dhr. M.P. Mandos  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.  
 
Vergaderdata Raad van Toezicht 
Er is vergaderd op de navolgende data: 

- 13 januari 2014 
- 3 maart 2014 
- 15 april 2014 
- 4 juni 2014 
- 1 september 2014 
- 20 oktober 2014 
- 17 november 2014 

 
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 en dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd in de jaarrekening 2014 zoals ook door de 
accountant is vastgesteld in zijn accountantsverklaring.   
 
 

8. JAARREKENING 2014 
 

Toelichting 
De jaarrekening 2014 laat een positief resultaat zien van € 161. 579.  
Voor de jaarrekening 2014 wordt verwezen naar de bijlage; jaarrekening 2014. 


