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Het jaarverslag van vorig seizoen begon onder de titel ‘Van oude 
naar nieuwe sferen’ en beschreef vooral het proces waarin we, 
samen met de gemeente, sponsoren en vrienden een nieuwe 
koers wilden inslaan. Naast de ‘normale reguliere’ activiteiten 
die al sedert jaren in Theater de Koornbeurs te zien zijn, heb-
ben we die nieuwe weg ingeslagen. Nieuwe sferen is inmiddels 
een projecttitel waarbij we zowel uiterlijk veranderen als ook op 
inhoudelijk gebied een andere koers varen. Het is een proces van 
jaren. Vandaar de herhaling van de titel van dit eerste hoofdstuk 
in ons jaarverslag maar nu een beschrijving van het vervolg, van 
deel 2 en volgend jaar, dat staat inmiddels al wel vast, zal deel 
3 volgen. 

In de zomer van 2015 heeft een upgrading van ons theater 
plaatsgevonden. Zowel aan de buitenzijde als inpandig is heel 
veel werk verzet, waardoor De Koornbeurs bij aanvang van het 
nieuwe theaterseizoen een eigentijdse sfeer heeft gekregen, die 
zeer gewaardeerd wordt door bezoekers, artiesten en medewer-
kers. Voeg daarbij dat De Koornbeurs ook de beschikking heeft 
gekregen over een digitale projector en geluidsinstallatie voor 
de vertoning van een gevarieerd filmaanbod en duidelijk zal 
zijn dat we blij zijn met de metamorfose van het theater. Door 
deze professionele verbeteringen zijn we tegenwoordig niet al-
leen aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg en Concert-
gebouwdirecties maar ook officieel erkend door de Nederlandse 
Vereniging van bioscopen en filmtheaters. 

De Koornbeurs is ook een nieuwe weg ingeslagen door in pro-
grammering en activiteiten nadrukkelijker invulling te geven aan 
de wens om de gemeenschap van nu nog Franekeradeel en straks 
Waadhoeke meer te betrekken bij het theater. Die veranderingen 
kunnen natuurlijk niet van de ene op de andere dag maar vormen 
een deel van ons meerjarenbeleid. Naast de professionele thea-
ter- en filmprogrammering hebben we volop ingezet om meer 
reuring te creëren in het gebouw. We hebben ‘De Cultuurwinkel’ 
geopend. Het is een open kantoor waar onze educatie-, marke-
ting- en projectmedewerkers werken maar waar de deuren open 
staan voor bezoekers met vragen over en ideeën voor activitei-
ten. Niet iedereen weet over de hoge drempel heen te stappen 
maar toch is het wel een plek gebleken die mensen weten te 
vinden. We hebben in het afgelopen jaar vele workshops rond-

om podiumkunsten voor kinderen georganiseerd. Niet alleen de 
kinderen hebben we daarmee bereikt maar ook hun ouders, die 
veelal bij het ophalen door de deelnemertjes werden getrakteerd 
op een levendige presentatie van het geleerde. We zijn op be-
zoek geweest bij de basisscholen en het voortgezet onderwijs. 
We ontvangen, hoewel het een heel moeilijke doelgroep is, meer 
jongeren dan voorheen. Popkoorn, een project rondom bandjes 
voor en door jongeren was zowel leerzaam als heel leuk om uit te 
voeren. We hebben honderden koorleden in de spotlights gezet 
tijdens de Korenfestijnen en tevens meer dan honderd amateur-
muzikanten tijdens het kerstconcert dat we met Ritmyk samen 
organiseerden. En we hebben artiesten met podiumambities de 
faciliteiten van een professioneel theater geboden om zich ver-
der te ontwikkelen. 

Het aanpakken van de look & feel van het theater en het inzet-
ten van beleidswijzigingen zijn twee belangrijke stappen die we 
hebben ingezet. Het verbeteren van resultaten met betrekking 
tot bezoekersaantallen en inkomsten is een ander verhaal.  Het 
is een kwestie van lange adem, steeds verder verbeteren, veel 
ideeën uitproberen, tot de ontdekking komen dat bepaalde in-
spanningen beloond worden met onverwacht succes, of zien dat 
andere activiteiten helaas niet werken. Het afgelopen jaar heb-
ben we per saldo meer bezoekers en gebruikers ontvangen in 
ons theater. Al zien we wel verschuivingen in de belangstelling 
van ons publiek. Het blijft soms moeizaam om voldoende publiek 
voor het professioneel aanbod te verwerven terwijl plaatselijke 
initiatieven wel kunnen rekenen op een volle zaal. (Hierover 
meer bij de beschrijving van de programmering.)

Als zakelijke ontmoetingsplaats hebben we nu volop mogelijk-
heden. Toch blijft het lastig om voldoende verhuringen te wer-
ven en nieuwe zakelijke partners te vinden.  De reacties van de 
bezoekers en zakelijke relaties op de inrichting en onze nieuwe 
activiteiten zijn echter wel aangenaam positief. We horen dat 
van de bezoekers zelf maar ook hebben we vorig seizoen een on-
derzoek gehouden onder het publiek. Een kort verslag van deze 
nulmeting vindt u in een van de bijlagen. 

Niet alleen uiterlijke verbeteringen waren van belang. Ook zijn 
er slagen gemaakt op het gebied van automatisering. Zo zijn er 
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nieuwe kassa- en ticketingsystemen voor de horeca en de kaart-
verkoop, is de website in technische zin verbeterd en zijn er mede 
daardoor ook meer marketingmogelijkheden.  Daarnaast zijn we 
een relatie aangegaan met een ander administratiekantoor waar-
door we de financiële administratie kunnen automatiseren en we 
ook op dit gebied verder kunnen professionaliseren. 

Sinds de komst van de (parttime) medewerker marketing nu twee 
seizoenen geleden zijn we meer zichtbaar geweest. Vaker in de 
pers, meer en betere verspreiding van ons publiciteitsmateriaal, 
meer promotieactiviteiten als de open dag, de presentatie van de 
seizoensbrochure en aanwezigheid bij uitmarkten, kerstmarkten 
e.d. En ook op het gebied van social media is een inhaalslag 
gemaakt. Het lijken bijna normale zaken die in een bedrijf aan-
wezig dienen te zijn. Maar tot voor kort was er helemaal geen 
marketingafdeling in De Koornbeurs. We zijn ons bewust dat we 
nog veel meer kunnen doen, ideeën genoeg. Maar de verande-
ringsprocessen die we voor ogen hebben gaan soms trager dan 
we zelf zouden willen aangezien het voor het kleine team vaste 
medewerkers en een aantal ambulanten jaarlijks een enorme 
krachtinspanning is om de organisatie überhaupt op de been te 
houden.  Het maakt de organisatie ook kwetsbaar bij afwezigheid 
of ziekte van medewerkers.  Dat hebben we helaas geconstateerd 
vanaf eind mei 2016 toen zowel de directeur als het Hoofd the-
atertechniek en gebouwbeheer langere tijd door ziekte waren 
uitgeschakeld. Een aantal in de zomer geplande taken bleef lig-
gen waardoor de, reeds in het voorjaar ingezette verbeteringen 
van de financiële administratie niet konden worden voortgezet 
en waardoor ook de verslaglegging van het boekjaar 15-16 veel 
later dan normaal gerealiseerd kon worden.  Al eerder was ge-
bleken dat een geplande vernieuwing van het dak en het aan-
brengen van een nieuwe installatie voor klimaatbeheersing niet 
tijdens de zomer zou kunnen plaatsvinden. Een van de oorzaken 

daarvan lag vooral in een noodzakelijke asbestverwijdering. Voor 
de gemeente als eigenaar van het gebouw een behoorlijke strop 
en voor De Koonbeurs als gebruiker opnieuw een jaar vertra-
ging in de bouwwerkzaamheden en in de verwachte daling van 
de energiekosten. Inmiddels (we schrijven nu november 2016) 
worden taken weer opgepakt, is de vertraging op de administra-
tie grotendeels ingelopen en wordt de verbouwing volgens een 
meerfasenplan nu uitgevoerd. Met dank aan grote inspanningen 
van de betrokkenen zoals de aannemer, de gemeenteambtenaren 
en medewerkers uit ons eigen team om het project vlot te trek-
ken. 

Naast de reguliere vergaderingen van het bestuur is er samen 
met de directeur op een inspiratieavond gereflecteerd op de po-
sitie van het theater en hebben we ideeën de revue laten passe-
ren voor de rol en functie van het theater in de nieuwe gemeente 
Waadhoeke. In de programma’s van de komende seizoenen wordt 
een aantal van die ideeën geconcretiseerd.  

Ondanks de magere financiële resultaten kijken bestuur, directie 
en medewerkers toch terug op een inhoudelijk goed seizoen. We 
weten uiteraard dat het geen sinecure is om een theater te ex-
ploiteren in Franekeradeel en omliggende regio. Daarin speelt de 
sociaal maatschappelijke problematiek als vergrijzing of krimp 
een grote rol, maar ook worden we steeds weer geconfronteerd 
met de economische factoren waar wij als organisatie weinig in-
vloed op hebben. We blijven ervan overtuigd dat cultuur een niet 
te onderschatten waarde heeft voor de leefomgeving en voor het 
welzijn van de mensen die hier wonen. We zijn als organisatie 
onverminderd gemotiveerd en zien bovendien nog volop kansen 
om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en, om ons motto maar 
weer eens te benoemen “het leven mooier te maken”. 
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2. HET RESULTAAT

In de Uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Franekera-
deel en Stichting De Koornbeurs is omschreven welke doelen de 
organisatie dient na te streven en welke verplichtingen de ge-
meente stelt. 
De resultaten van de doelstellingen, uitgevoerd conform de uit-
voeringsovereenkomst, zijn in het activiteitenoverzicht in de 
bijlage weergegeven. Hieronder wordt in paragrafen 2.1 en 2.2 
ingegaan op het exploitatieresultaat en worden de afwijkingen 
en bijzonderheden toegelicht. Daarna in paragraaf 2.3 gaan we 
nader in op de culturele programmering, onze nieuwe activitei-
ten en de ontwikkelingen daarin. Vervolgens beschrijven we in 
2.4 nog de resultaten met betrekking tot de zakelijke markt.  

2.1 ExPLOITATIERESULTAAT
Het exploitatieresultaat komt uit, na vrijval van een tweetal 
bestemmingsfondsen op € 19.311 negatief. Dit behoeft nadere 
uitleg. Volgens de jaarrekening 2015-2016 bedraagt het resul-
taat € 33.885 negatief. Conform de verslaggevingsregels die van 
toepassing zijn op de Koornbeurs is in dit saldo niet de vrijval 
van de bestemmingsfondsen Vrienden van de Koornbeurs en Film 
verwerkt terwijl daar in de begroting wel rekening mee gehouden 
is. De vrijval ten gunste van het exploitatieresultaat van deze 
fondsen is conform de bestemming van die fondsen en omvat 
in totaal € 14.574. Dit bedrag is verrekend in het hierboven ge-
noemde exploitatieresultaat van € 19.311 negatief. Dit is feitelijk 
het resultaat dat vergeleken moet worden met het oorspronkelijk 
geraamde resultaat van € 3.894 omdat in die raming de uitgaven 
ten laste van deze bestemmingsfondsen niet zijn opgenomen. 
Het negatieve exploitatieresultaat wordt ten laste gebracht van 
de algemene reserve van de Koornbeurs.

De stand van de algemene reserve per balansdatum bedraagt  
€ 9.633, en hierop is de volgende toelichting noodzakelijk.

1. Aan de algemene reserve per beginbalans ad. € 20.044 wordt 
in deze jaarrekening de vrijval van de twee hiervoor genoemde 
bestemmingsfondsen toegevoegd. Een toename met € 14.574 
naar € 34.618.
2. Vervolgens wordt het exploitatieresultaat van dit jaar in min-
dering gebracht op de algemene reserve. Een afname dus met  
€ 33.885 naar € 733.

3. Tenslotte wordt, op basis van de daarover gemaakte afspraken 
met de gemeente Franekeradeel, het verschil tussen de inves-
teringssubsidie (opgenomen in de reguliere, jaarlijkse subsidie) 
en de som van de afschrijvingslasten en de rentelasten, zijnde 
€ 10.366 ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan 
het bestemmingsfonds Inventaris. Een vermindering dus van  
€ 10.366 naar € 9.633 negatief.

2.2 AFwIJKINGEN TEN OPzICHTE VAN DE BEGROTING
Over het resultaat 2015-2016 kan volgende ter toelichting ge-
zegd worden:

De totale baten zijn afgerond € 93.000 lager dan geraamd. Over 
de hele linie zijn de inkomsten lager met uitzondering van de 
Opbrengst Filmvoorstellingen, die zijn € 4.000 hoger uitgeval-
len. Het aantal bezoekers aan de theatervoorstellingen is achter-
gebleven, de zakelijke verhuur is ten opzichte van de begroting 
tegengevallen en daardoor zijn ook de horecaopbrengsten lager. 
De Opbrengst Sponsoring, Fondsen en Acties is € 18.500 lager, 
met name door een lagere omzet KB producties en KB plus work-
shops. Maar hier staan ook lagere kosten tegenover. Deze lagere 
omzet is te verklaren uit ondermeer het wel geplande maar ge-
annuleerde evenement “Franeker Proms”. Daarnaast konden de 
meeste nieuwe activiteiten zoals de KB producties en KB plus 
workshops pas in een later stadium ontwikkeld worden.
   
De totale lasten zijn € 57.100 lager uitgevallen. De personele 
lasten zijn echter hoger dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt 
vooral in het feit dat er voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
de nieuwe activiteiten in het kader van Nieuwe Sferen veel meer 
uren zijn gemaakt dan van tevoren waren begroot. Deels ter dek-
king hiervan zijn de bestemmingsfondsen Film en Vrienden in-
gezet. 

Voor het overige zijn nagenoeg alle lasten lager dan in de begro-
ting voorzien. In verband met de tegenvallende bezoekersaan-
tallen en de zakelijke verhuur is daar waar mogelijk afgezien van 
een aantal uitgaven. Andere uitgaven, zoals bijvoorbeeld voor 
de inkoop van theatervoorstellingen kunnen in de loop van het 
seizoen niet of nauwelijks meer beïnvloed worden. 
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2.3 DE CULTURELE PROGRAMMERING

Aanbod
De basis voor de programmering zijn enerzijds de professionele 
theatervoorstellingen waarbij we een kleine dwarsdoorsnede 
vertonen van dat wat er in Nederland op dit moment wordt ge-
maakt.  Niet alle genres kunnen we vanwege technische beper-
kingen laten zien. Musical, opera, klassieke muziek zijn, enkele 
uitzonderingen daargelaten, toch meer voor de daartoe beter ge-
outilleerde zalen. Toch weten we ieder jaar weer een gevarieerd 
programma te realiseren. We hebben de opdracht om minimaal 
50 voorstellingen te programmeren. Afgelopen seizoen heb-
ben we 61 voorstellingen gerealiseerd.  Anderzijds vertonen we 
iedere dinsdagavond films uit het arthouse aanbod. Daarnaast 
kunnen we na de aanschaf van de digitale projector ook af en toe 
een commerciële film draaien. James Bond heeft zich voor het 
eerst laten zien in Franeker. Maar ook een mooie documentaire 
over het leven van Amy Winehouse en Star Wars waren te zien. 
We hebben als kleine ‘bioscoop’ wel wat beperkte mogelijkhe-
den omdat de grote bioscopen en filmhuizen met een A-status in 
alle gevallen voorrang hebben bij het vertonen van mooie titels. 
Maar toch kunnen we nu veel actueler programmeren. Het film-
aanbod was ruim afgelopen jaar, meer dan 80 films hebben we 
kunnen vertonen.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is beschreven hebben we veel nieuwe 
activiteiten ontwikkeld. Deze nieuwe taak van onze organisatie 
noemen we ‘De Cultuurwinkel’. Er is een winkel cq ‘open kantoor’ 
in fysieke vorm. Daar werken twee medewerkers, soms aangevuld 
met stagiaires en/of vrijwilligers. Maar het bedenken en uitvoe-
ren van alle nieuwe activiteiten wordt organisatiebreed ingezet. 
Alle medewerkers voeren, naast hun reguliere taken de nieuwe 
werkzaamheden uit en dragen daardoor bij aan het realiseren 
van de doelstelling om een ‘huis’ te zijn voor en door de ge-
meenschap. We hebben de taken verdeeld bij het aansturen en 
coördineren van de diverse groepen en commissies. De filmpro-
grammeur (overigens in De Koornbeurs ook hoofd horeca en ver-
huur) leidt onze filmcommissie bestaand uit zes vrijwilligers. De 
Korenfestijnen worden door onze medewerker kassa/secretariaat 
samen met vertegenwoordigers van de koren georganiseerd. Ook 
regelt zij de commissie die zich buigt over passende activiteiten 
voor ouderen. Onze medewerkers marketing en techniek dragen 
hun steentje bij aan Popkoorn. Afgelopen maart is het idee ont-
staan voor de zondagmiddagprogrammering waar we samen met 
amateur/semiprofessionele artiesten foyerprogramma’s beden-
ken en uitvoeren.  Dit idee is voor het nieuwe seizoen verder 
uitgewerkt en wordt door verschillende medewerkers ingevuld. 

De nieuwe activiteiten bestaan op dit moment uit de KB produc-
ties. Dit zijn voorstellingen, eigen producties of geproduceerd 
in samenwerking met anderen die we zelf bedenken of die we 
faciliteren. Hieronder vallen ondermeer: Midwinterjûn, de Koren-
festijnen, de Popkoorn (pop)avonden voor jongeren en de foyer-
programmering op zondagmiddag. 

Daarnaast hebben we het Plusprogramma. Onze medewerker 
educatie en projecten ontwikkelt meestal in samenwerking met 
andere partijen (docenten, winkeliers, amateurs, studenten, et 
cetera) de meest uiteenlopende workshops. We hebben per half 

jaar een nieuw aanbod in het programma maar ook organiseren 
we veel ‘workshops op maat’. Dit zijn culturele verjaardagspartij-
tjes of workshops voor besloten groepen. Leuk te vermelden is 
dat een van onze theatertechnici ook als docent fungeert tijdens 
workshops voor kinderen die willen weten hoe theatertechniek 
werkt. Het doel van de workshops is vooral om kinderen te laten 
kennismaken met de podiumkunsten en film in brede zin. Een 
rondleiding door het theater hoort er dan ook altijd bij. 
Leuk om te zien is dat een gevolg van het ontwikkelen van de KB 
producties en het Plusprogramma is dat er tal van vergaderingen 
en overleggen met alle betrokkenen plaatsvinden.    

Na jarenlang onderdeel te zijn geweest van onderwijsorganisatie 
Radius is met ingang van het seizoen 15-16 Sterrenkijker voor-
alsnog voor twee seizoenen ondergebracht bij De Koornbeurs.  
Sterrenkijker is het programma dat de cultuureducatie voor het 
basisonderwijs in Franekeradeel coördineert. In feite is er inhou-
delijk niets veranderd aan het aanbod van Sterrenkijker. Alleen 
de plaats van waaruit een en ander wordt georganiseerd is nu De 
Koornbeurs en tevens zijn de financiën opgenomen in de finan-
ciële administratie van De Koornbeurs. Voorheen verscheen er 
een apart jaarverslag van de sterrenkijkeractiviteiten, nu is dit 
verslag als bijlage opgenomen in het jaarverslag van de Koorn-
beurs.1

De Friestalige en de Friesgerelateerde voorstellingen en het aan-
bod voor jeugd en jongeren, waarvoor specifieke afspraken in de 
uitvoeringsovereenkomst zijn beschreven, zijn in het afgelopen 
seizoen uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is een 
logisch gevolg van de samenwerking met derden, amateurs en 
de nieuwe initiatieven. Het aantal Friese en Friesgerelateerde 
voorstellingen is met een aantal van bijna 2500 bezoekers goed 
bezocht. 

Bezoekcijfers
Theater de Koornbeurs vervult een lokale en regionale functie, 
zoals blijkt uit de herkomst van de bezoekers. Al jaren komt on-
geveer de helft van alle bezoekers uit Franekeradeel.  Met be-
trekking tot de bezoekersaantallen kunnen we concluderen dat, 
kijkend naar het totaal, we 5000 meer bezoekers mochten ont-
vangen dan het jaar ervoor. Dit behoeft nadere nuancering. Voor 
2015-2016 is een aantal doelen aangepast ten opzichte van de 
jaren ervoor. Zo wilde de gemeente graag, naar aanleiding van 
wat er in het BMC rapport2 hierover is beschreven, dat we zouden 
streven naar een gemiddelde van 250 bezoekers per theatervoor-
stelling en gemiddeld 100 per filmvoorstelling. In seizoen 15-16 
is gebleken dat deze aantallen niet voor alle genres gemakkelijk 
zijn te realiseren. 

�	 Met	betrekking	tot	de	financiële	verslaglegging	moeten	we	aantekenen	dat	
nog	niet	alle	activiteiten	in	de	boekhouding	konden	worden	opgenomen.	Dit	heeft	te	
maken	met	het	feit	dat	er	nog	activiteiten	in	juni	en	juli	werden	georganiseerd,	dus	ruim	
na	afsluiten	van	het	boekjaar	van	De	Koornbeurs	eind	mei.	Ook	waren	nog	niet	alle	
facturen	tijdig	verstuurd	en	zijn	door	de	overgang	van	Radius	naar	Koornbeurs	facturen	
door	derden	naar	een	foutief	adres	verstuurd.	In	de	bijlage	hebben	we	een	voorlopig	
financieel	resultaat	gepresenteerd.	Na	de	periode	van	twee	jaar	maken	we	een	defini-
tieve	afrekening.	Het	is	ook	de	bedoeling	dat	de	activiteiten	van	Sterrenkijker	lopen	tot	
uiterlijk	eind	mei	20�7.
2	 Naar een toekomstbestendige exploitatieopzet voor De Koornbeurs.	Onder-
zoeksrapportage	van	bureau	BMC,	juni	20�4.
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Voor wat betreft de professionele theaterprogrammering behalen 
we bij de meer populaire programma’s (cabaret, show) wel vaak 
250 of meer bezoekers. Maar bij de meer kwetsbare genres als 
dans, toneel en jeugdtheater zit het bezoekersaantal ver onder 
het streefgetal, namelijk gemiddeld tussen de 80 en 120 bezoe-
kers. Bijna 10.000 mensen vormden het theaterpubliek. Het ge-
middeld aantal bezoekers van 175 per voorstelling is gelijk aan 
dat in seizoen 14-15.3

We zien we met betrekking tot onze eigen KB producties dat 
er flink wat mensen De Koornbeurs weten te vinden. Zo zijn de  
Korenfestijnen, waar iedere editie drie of vier koren uit de regio 
optreden, zeer populair. Niet alleen hebben we een volle zaal 
maar ook staan de koren inmiddels in de rij om mee te mogen 
doen. Een gemiddelde voor de KB producties is niet te geven 
aangezien de voorstellingen nogal verschillen in opzet en ka-
rakter en tevens in zaalcapaciteit. Bijzonder is dat we met de 
KB producties niet alleen publiek bereiken maar ook veel van de 
deelnemers bij de activiteiten betrekken. De bezoekers bij deze 
activiteiten bestaan dus ook uit de mensen die meehelpen met 
het tot stand brengen van de producties. Er is veel overleg, taken 
worden verdeeld, er wordt gerepeteerd, en tal van werkzaamhe-
den wordt door de betrokkenen uitgevoerd, waardoor het publiek 
ook echt betrokken is bij de activiteiten. Zo zien we dat voor 
uiteindelijk 15 KB voorstellingen het theater 2000 keer wordt 
bezocht.4 Dit zien we ook met de Plusproducties. Hoewel het aan-
tal deelnemers aan de workshops nog gering is, brengt ook deze 
activiteit meer reuring in De Koornbeurs. Immers de kinderen 
laten na afloop van de workshop altijd een soort van presentatie 
zien aan de ouders, broertjes en zusjes die hen komen ophalen. 
Het is ook altijd erg gezellig, koffie en thee staan altijd klaar!

�	 In	de	cijfers	van	theatervoorstellingen	van	seizoen	�4-�5	zaten	ook	de	
voorstellingen	die	nu	apart	zijn	opgenomen	bij	KB	producties.	In	de	berekening	van	
het	gemiddeld	aantal	bezoekers	van	de	theatervoorstellingen	zijn	vergelijkbare	lijsten	
gemaakt.
4	 Het	gaat	hier	dus	om	het	aantal	bezoeken	aan	het	theater	en	niet	om	2000	
verschillende	bezoekers.	

Voor wat betreft de bezoekcijfers van Film is enige uitleg nood-
zakelijk. Het bezoekersaantal lijkt, als je louter naar de gereali-
seerde aantallen kijkt, extreem teruggelopen te zijn. De bezoek-
cijfers in voorgaande jaren waren echter geflatteerd doordat de 
abonnementhouders en sponsoren aan het begin van het seizoen 
altijd alle toegangskaarten kregen thuisgestuurd. Hoeveel van 
die kaarten er in werkelijkheid ook werden benut was niet te 
controleren. 

Doordat de inkomsten uit de kaartverkoop aanmerkelijk zijn ge-
stegen kunnen we uiteindelijk wel vaststellen dat er geen feite-
lijke daling van bezoekers heeft plaatsgevonden. De bezoekcij-
fers zijn overigens in verhouding tot wat normaal is voor bezoek 
aan films in het arthouse segment binnen filmhuizen. Misschien 
mogen we ook concluderen dat 100 bezoekers per film te opti-
mistisch was bedacht door het onderzoeksbureau BMC.

Culturele verhuringen
Een bijzondere plek in ons aanbod betreft de culturele verhuur. 
Het aantal culturele verhuringen bedroeg 10. Vaste bespelers 
zijn als vanouds het Franeker Sprookje, De Franeker Universiteit, 
de muziekschool Ritmyk, de AMS, Advendo en natuurlijk de jaar-
lijkse dance avond tijdens oud & nieuw. Ook waren er verschil-
lende ad-hoc initiatieven en voorstellingen. 

Het aantal deelnemers achter de schermen, die we vooral zien bij 
de culturele verhuringen, is ook dit jaar meegeteld in de bezoek-
cijfers en wederom gesteld op 3500.
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2.4 DE zAKELIJKE MARKT

Verhuur
De doelstellingen met betrekking tot het aantal zakelijke activi-
teiten is nog niet gehaald. Wel hebben we in het seizoen 15-16 
goede contacten gelegd en relaties opgebouwd met verschillen-
de partijen. Zo heeft de Rotary een groot(s) diner georganiseerd 
met veiling voor een goed doel. Daarnaast hebben we ook zo’n 
300 ondernemers mogen ontvangen met een avond die was geor-
ganiseerd in samenwerking met De Commerciële Club Noordwest 
Friesland en Het Bedrijvencentrum Franeker, waarbij aandacht 
was voor het ‘Leader programma’ van de provincie Friesland en 
waar Maarten van Rossum zorgde voor een uniek theatercollege. 
De reacties vanuit de ondernemers op onze nieuwe inrichting zijn 
zeer positief. 

Dit feit maar ook meer gerichte aandacht vanuit de organisa-
tie voor het (verder ontwikkelen van) commercieel beleid zou 
de zakelijke verhuur moeten kunnen stimuleren. Blijft echter 
net als vorige jaren de opmerking standhouden dat we met een 
organisatie van zo’n kleine omvang en alle nieuwe activiteiten 
minimale mogelijkheden hebben voor uitgebreide sales- en ac-
quisitietaken. 

Sponsoring 
Een belangrijke verbinding tussen het theater en het bedrijfsle-
ven uit Noordwest Friesland vormt de zakensociëteit De Rode Lo-
per. De leden, op dit ogenblik circa 23 bedrijven, ondersteunen 
De Koornbeurs vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid.
Dit aantal is ten opzichte van het vorige seizoen gedaald. Ver-
schillende leden hebben na jarenlange steun besloten om een 
ander doel te ondersteunen. 

Donateurs en overige fondsen
Het totaal aantal Vrienden bedroeg aan het einde van het sei-
zoen 450. Deze Vrienden staan, behalve voor de morele onder-
steuning ook borg voor inkomsten van een bedrag van ongeveer 
€ 4500. Jaarlijks wordt in overleg met de commissie van Vrien-
den het doel bepaald. Dit jaar is de bijdrage wederom bestemd 
ter dekking van een deel van de kosten voor ‘Nieuwe Sferen’. 

Andere fondsen die zijn benaderd zijn het Fonds Podiumkun-
sten en verschillende fondsen vanuit Provincie Fryslân, zoals 
Streekwurkloket- Iepen Mienskipsfûns. Helaas hebben we dit 
jaar geen positieve uitslag gekregen op de subsidieaanvraag bij 
het FPK. De reden was voornamelijk omdat het FPK de artistieke 
ambitie ten aanzien van de professionele podiumkunsten onvol-
doende waardeerde. Hoewel we het op punten met de beschik-
king absoluut oneens waren, heeft het feit dat we als theater 
een andere koers varen die inderdaad minder artistiek gericht 
is in verhouding tot kleine theaters in meer stedelijke omgevin-
gen, nu wel een wrange bijsmaak. We moeten dus meer doen én 
nieuw beleid ontwikkelen vanuit de opdracht van de gemeente 
(maar tegen een beperkt subsidiebedrag) terwijl we juist omdat 
we dat beleid ontwikkelen en minder op landelijk artistiek niveau 
opereren niet meer in aanmerking kunnen komen voor program-
meringssubsidie. 

2.5 CONCLUSIE
 
Concluderend kunnen we stellen dat we met het bestuur en het 
kleine team medewerkers van De Koornbeurs voortvarend aan 
het werk zijn gegaan met de opdracht vanuit de gemeente. Uit 
de cijfers blijkt dat de professionele programmering niet meer 
(maar ook niet minder) bezoekers heeft getrokken, en ook we-
ten we dat het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor deze 
voorstellingen moeizaam is. Activiteiten voor jongeren zijn zeer 
arbeidsintensief en het bereik is gering. Film biedt voor wat be-
treft de bezoekersaantallen, vooral gemeten aan de inkomsten, 
prima groeimogelijkheden.

De nieuwe activiteiten als de KB producties en het Plusprogram-
ma, maar ook de aanwezigheid van de Sterrenkijker binnen onze 
organisatie, bieden de Koornbeurs meer reuring, meer bezoekers-
aantallen en veel aanknopingspunten voor nieuw toekomstig be-
leid. Het is echter de vraag of deze activiteiten ook in financiële 
zin de exploitatiemogelijkheden van het theater kunnen verbete-
ren. Tot en met het seizoen 16-17 is er nog een innovatiesubsidie 
van €25.000,- per jaar beschikbaar. Maar als dit bedrag wegvalt, 
is het maar de vraag of we de activiteiten kunnen voortzetten. 
In tegenstelling tot wat het bureau BMC voorrekende, lijken er in 
Franekeradeel op korte termijn nog niet zo veel verdienmodellen 
mogelijk. Dit heeft ook te maken met het feit dat veel poten-
tiele klanten, zowel zakelijk als cultureel in onze regio niet over 
al te ruime budgetten beschikken. Dit blijkt ook uit het aantal 
zakelijke verhuringen dat we tot nu toe konden realiseren. De 
overall positieve reacties op onze verbeteringen, geven ons wat 
dat betreft echter goede hoop. Met betrekking tot fondswerving 
voor de activiteiten zien we een aantal kansen. Maar die kansen 
liggen niet meer op het gebied van het Fonds Podiumkunsten.  
Mogelijk kunnen we fondsen aanspreken zoals Mienskipsfûns of 
het landelijke fonds voor cultuurparticipatie. Al met al gaan we 
met vertrouwen voort op de ingeslagen weg.
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3. DE ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd en werkt volgens de richtlijnen van 
Cultural Governance. In dit kader zijn de Statuten van de Stich-
ting de Koornbeurs aangepast, zijn er bestuurs- en directieregle-
menten vastgesteld en is er een schema van aftreden gemaakt. 
Na twee zittingstermijnen heeft Jelle Jan Bruggraaff afscheid 
genomen en we verwelkomden nieuw bestuurslid Sita Reinsma. 
Het bestuur kwam in 2015-2016 vijfmaal bijeen in reguliere ver-
gaderingen. Hiervan zijn verslagen gemaakt. 

Piet Meerdink  voorzitter
Marten Bosma  penningmeester 
Marleen Schaap  secretaris
Petra IJdema  bestuurslid
Jelle Jan Burggraaff bestuurslid tot 1 april 2016
Sita Reinsma  bestuurslid vanaf 26 mei 2016

Medewerkers 
Theater de Koornbeurs werkt met een klein professioneel team dat 
bestaat uit 4,46 fte verdeeld over zes vaste medewerkers. Naast 
deze vaste formatie zijn er oproepkrachten voor de horeca (gemid-
delde inzet per seizoen: 0,5 fte) en oproepkrachten voor de tech-
niek (gemiddelde inzet per seizoen: 1,5 fte). Tevens zijn er een 
medewerker marketing en projecten, een medewerker educatie en 
projecten en een medewerker schoonmaak en onderhoud aan de 
organisatie toegevoegd. Zij hebben een contract voor bepaalde 
tijd en de gemiddelde inzet per seizoen is ongeveer 1,8 fte. Voor 
het uitvoeren van de financiële administratie wordt extern een ad-
ministratiebureau ingehuurd (gemiddeld 0,25 fte). Daarnaast zijn 
er gemiddeld vijf vrijwilligers en zes stagiaires werkzaam binnen 
De Koornbeurs. Deze medewerkers draaien mee in de reguliere 
diensten. De formatie van de organisatie is uitgebreid ondermeer 
door wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot flexibele ar-
beid. Dit zal in de komende jaren verder toenemen, vooral doordat 
oproepcontracten in de praktijk door de wettelijke bepalingen on-
voldoende mogelijkheden bieden.  

In vaste dienst:
Lineke Kortekaas  directeur 
Griet Scheen  medewerker secretariaat/kassa
Ebo Del Grosso  hoofd horeca en verhuur, 
   filmprogrammering
Tienke Rienstra  medewerker horeca
Alrik Bosgraaf  hoofd theatertechniek en gebouwbeheer
Tiedema   medewerker techniek

Medewerkers voor bepaalde tijd of obv inhuur:
Julia de Jong  medewerker marketing en projecten 
   (van 01-09-15 t/m 31-05-16)
Silvia Kingma  medewerker educatie en projecten 
   en Sterrenkijker 
   (van 01-09-15 t/m 31-05-16)
Nico Stornebrink  financiële administratie
   (inhuur tot 31-03-2016)
Janette de Jong  financiële administratie 
   (inhuur vanaf 01-04-2016)
Wietse Kuipers  schoonmaak en onderhoud
   (tot 31-08-2015)
Klazien van der Kuur schoonmaak en onderhoud 
   (01-10-2015 t/m 31-05-2016)

Oproepkrachten:
Eedse de Vries  medewerker techniek
Christaan Derksen  medewerker techniek
Jelle Pieter Ypma  medewerker techniek
Ronald Tuithof  medewerker techniek (tevens stagiair)
Jettie de Graaf  medewerker horeca
Lolkje Joustra  medewerker horeca
Willem de Jong  medewerker horeca
Samantha Groen  medewerker horeca
Anouk van der Mark medewerker horeca

Vrijwilligers:
Sylvia Veltman  kaartverkoop en publieksservice 
Arno de Wit  publieksservice en publiciteit
Gerard van Vliet  publieksservice en publiciteit
Jan Abma  publieksservice
Bertus de Roo  onderhoud
Adri Verduin  publieksservice

Stagiaires:
Ronald Tuithof  marketing en techniek (jan-mei)
Christiaan Derksen  techniek (juni-aug)
Kevin Algera  techniek (sept-dec)
Jordi Pals  techniek (sept-febr)
Almer Bonsma  techniek (mrt-mei)
Tobias Pander  techniek (febr-april)
Jimmy Weima  techniek (febr-april) 
 
Jongerencommissie KB Kraai
Julia de Jong (namens De Koornbeurs)
Marlies de Ruiter
Naomi Boskeljon
Lisa Jellema
Mark van der Veen 

Ouderencommissie
Griet Scheen (namens De Koornbeurs)  
Jildou Jager (namens St. Welzijn Ouderen Franeker) 
Monique Bodegom (namens St. Vier het Leven)
Tjitske de Heij  (namens St Vier het Leven)
Hiltje Geertsma
Bertus de Roo

Filmcommissie
Ebo Del Grosso en Julia de Jong (namens De Koornbeurs)
Rena Zijlstra
Afke Stoer
Durk Noordmans
Hans Stockman
Gerard van Vliet
Toni Bloemink

Commissie van Vrienden van Theater de Koornbeurs
Hiltje Geertsma (voorzitter)
Gerda Booij
Wilma van den Brug
Toni Bloemink
Adri Verduin
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BIJLAGE 1 OVERzICHT ACTIVITEITEN  
EN KENGETALLEN

GENRE

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

cabaret

dans

jongeren/dance

jongeren/toneel  12+

jeugd 3+

jeugd 7+

jeugd 2+

jeugd 2+

jeugd 7+

jeugd 2+

jeugd 6+

DAG

za

za

ma

za

za

za

wo

za

do

vr

do

vr

za

do

wo

do

wo

zo

zo

zo

zo

wo

zo

za

za

DATUM

10-10-2015

7-11-2015

23-11-2015

12-12-2015

9-1-2016

23-1-2016

3-2-2016

13-2-2016

3-3-2016

11-3-2016

24-3-2016

1-4-2016

9-4-2016

28-4-2016

13-4-2016

5-11-2015

14-10-2015

27-9-2015

11-10-2015

1-11-2015

1-11-2015

6-1-2016

7-2-2016

20-2-2016

26-3-2016

ARTIEST

Howard Komproe e.a.

Veldhuis en Kemper

Youp van ‘t Hek

Schudden

Eric van Sauers

Van der Laan & Woe

Daniel Arends

Vrijdag en Sandifort

Lebbis

Vrouw Holland

Andre Manuel

Piter Wilkens en Griet Wiersma

Kasper van Kooten

Ronald Smink

155 (eenvijfvijf)

Kiss Moves

Carry Slee

Cees Brandt

Hexagon Ensemble

Zandkasteel

Zandkasteel

Wintercircus

Ottolien Boeschoten e.a.

Monique Smit

Opus One

TITEL

De Lulverhalen

Of de gladiolen

Licht

Henk

Ontroert

Alles eromheen

Carte Blanche

Löyly

De Paardenpoetser

Überkip

Het Geval Apart

Fljimsk

Bonte Avond

De opkomst van een terriër

Episch

10 jaar Fusion Danstheater

Spijt

De Stofhappers

La Cenerentola

Op de boerderij, 14.00

Op de boerderij, 16.00

Sterke Staaltjes

Iep

2 Kleine Kleutertjes

De Klokkenluider van de Notre Dame

Theaterprogramma 2015-2016
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Theaterprogramma 2015-2016 (vervolg)

GENRE

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziek

muziektheater

muziektheater

muziektheater

muziektheater

muziektheater

show

show

show

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

toneel

lezing

DAG

vr

za

vr

zo

do

vr

do

za

za

do

za

za

do

za

vr

za

za

vr

vr

vr

do

do

vr

do

vr

do

vr

vr

wo

za

wo

za

vr

vr

za

zo

wo

DATUM

25-9-2015

31-10-2015

11-12-2015

17-1-2016

28-1-2016

5-2-2016

25-2-2016

27-2-2016

5-3-2016

31-3-2016

2-4-2016

16-4-2016

12-5-2016

24-10-2015

30-10-2015

28-11-2015

16-1-2016

29-4-2016

16-10-2015

22-1-2016

18-2-2016

8-10-2015

6-11-2015

12-11-2015

20-11-2015

10-12-2015

12-2-2016

19-2-2016

24-2-2016

12-3-2016

16-3-2016

10-4-2016

1-4-2016

20-5-2016

21-5-2016

22-5-2016

20-1-2016

ARTIEST

De Kast

Fernando Lameirinhas

Sjors van der Panne

Danny Malando

Percossa

Pater Moeskroen

Iris Kroes

Dick van Altena e.a.

New York Round Midnight

Eric Vloeimans e.a.

No Blues

The Doors

Syb van der Ploeg e.a.

Het Groot Niet Te Vermijden

Hans Dagelet e.a.

Frederique Spigt & Annet Malherbe

Los

Bram van der Vlugt & Co

Mylou Frencken en Pieter Tiddens

Simone Kleinsma

Jeans

Theatergroep De Kale

Marcel Hensema

Debby Petter

Antje Monteiro e.a.

Toneelgroep Het Volk

Jon van Eerd e.a.

Jamie Grant

Tryater

Theo Smedes

Oda Spelbos, Vincent Croiset e.a.

Freark Smink en Joop Wittermans

Reinier Bulder, Annick Boer e.a.

Klaasje Postma & Pauli Yap

Klaasje Postma & Pauli Yap

Klaasje Postma & Pauli Yap

Andre Kuipers

TITEL

25 jaar Nederpop

Noir

Theaterconcert 2015

Jubileumtournee

The Real Deal

Vagebond

Irisistible

Back to the Country part 5

A Night at the Club

Oliver’s Cinema

Kind of NO Blues

Authentic Tributre Band

The Best of Britain part 3

Shave,Rattle and Roll

Nina Simone (A)live

Elvis

Total LOS

De drievingerige luiaard

Rouwrevue

Simone

Jeans 25

De klucht van de koe

Mijn Tweede

Bed & Breakfast

Opvliegers

Het Volk in Dothan

Harrie Babba

Leef

Heimwee naar Hurdegaryp

Jimmy Costello

Hartstocht

Feteranen

Bomans

Life is Beautiful

Life is Beautiful

Life is Beautiful

Ruimtevaartcollege
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GENRE

cabaret

dans

jeugd

jongeren

muziek

muziektheater

show

toneel

evenement

totaal voorstellingen

totaal aantal bezoekers theater

AANTAL VST

114

1

8

2

13

5

3

15

1

61

AANTAL BEzOEKERS

2845

76

884

264

2046

934

676

1669

407

9801

Kengetallen Theaterprogramma 2015-2016

Filmprogramma 2015-2016

DAG

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

DATUM

2-6-2015

9-6-2015

16-6-2015

23-6-2015

30-6-2015

15-9-2015

22-9-2015

29-9-2015

6-10-2015

20-10-2015

27-10-2015

3-11-2015

10-11-2015

17-11-2015

24-11-2015

1-12-2015

8-12-2015

15-12-2015

22-12-2015

29-12-2015

10-1-2016

DINSDAGAVOND FILM

Boyhood

3 coeurs

Hector and the Search...

Trip to Italy

My old lady

Mr. Turner

The Theory of Everything

In order if disappearance

Wild Tales

Mommy

Whiplash

P”tit Quinquin

GLUCKAUF

Love is strange

Il Capitale Umano

Birdman

Turist

Speedwalking -IFFR Live

Wild

Still Alice

Life 2015

DAG

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

DATUM 

12-1-2016

 19-1-2016

26-1-2016

2-2-2016

9-2-2016

16-2-2016

23-2-2016

1-3-2016

8-3-2016

15-3-2016

22-3-2016

29-3-2016

5-4-2016

12-4-2016

19-4-2016

26-4-2016

3-5-2016

10-5-2016

17-5-2016

24-5-2016

31-5-2016

DINSDAGAVOND FILM

The Farewell Party

Ventoux

Suffragette

Schneider vs bak

Mia Madre

MR. Holmes

d’Ardennen

Bloed zweet en tranen

45 years

By the Sea

A Walk in The Woods

Problemski Hotel

La Isla Minima

Irrational Man

A Perfect Day

Knielen op een bed violen

Son of Saul

Cake

The Dark Horse

Pride

Les Innocents
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Filmprogramma 2015-2016 (vervolg)

DAG

vr

za

za

za

za

zo

zo

zo

zo

za

zo

za

za

zo

za

zo

DATUM

29-1-2016

30-1-2016

30-1-2016

30-1-2016

30-1-2016

31-1-2016

31-1-2016

31-1-2016

31-1-2016

23-4-2016

23-4-2016

23-4-2016

24-4-2016

24-4-2016

24-4-2016

24-4-2016

FILMwEEKEND

Carol

Rams

The Deep

Virin Mountain

Korte film serie I

Le tout nouveau testament

Safety First

Je Suis Mort, Mais J Ai des Amis

Korte film serie II

Una giornata particolare

Life of Brian

Pink Floyd live at Pompeii 

Turks Fruit

Taxi Driver

Fanfare

Pink Floyd live at Pompeii

DAG

di

di

di

di

di

di

DATUM

2-6-2015

6-10-2015

3-11-2015

12-1-2016

2-2-2016

1-3-2016

FILMAMTINEE

Boyhood

Wild Tales

P”tit Quinquin

Birdman

Schneider vs bak

Bloed zweet en tranen

DAG

di

di

do

do

vr

di

di

do

di

di

DATUM

22-10-2015

22-10-2015

24-10-2015

24-10-2015

4-12-2015

22-12-2015

22-12-2015

17-3-2016

3-5-2016

3-5-2016

JEUGDFILM

Shaun het Schaap

Shaun het Schaap

De Boskampi’s

De Boskampi’s

Het Kasteel van Sinterklaas

Apenstreken

Apenstreken

Sneekweek

Zootropolis

Pixels DAG

za

zo

zo

za

DATUM

1-12-2015

14-2-2016

14-2-2016

20-2-2016

COMMERCIEEL

James Bond

Mannenharten 1

Mannenharten 2

Star Wars

DAG

za

za

zo

DATUM

3-10-2015

14-11-2015

6-12-2015

DOCUMENTAIRE

Amy Winehouse Docu

I am Hardwell

Human

DAG

zo

DATUM

15-11-2015

zONDAGMIDDAG

de Ketelmannen

GENRE

dinsdagavond film

filmmatinee

jeugdfilm

filmweekend Franeker

documentaires

commercieel

zondagmiddagfilm

totaal aantal films

totaal aantal bezoekers

AANTAL VST

42

6

10

16

3

4

1

82

AANTAL BEzOEKERS

2120

67

452

606

160

318

3

3726

Kengetallen Filmprogramma 2015-2016



14

KB Producties

GENRE

muziek

Kindermatinee

toneel

muziek

muziek/jongeren

theater

Verhalendemuziek

jeugd 4+

muziek

muziek/jongeren

muziek

muziek

muziek/jongeren

muziektheater

muziek/jongeren

DAG

zo

wo

za

zo

vr

vr

zo

za

zo

vr

do

zo

vr

vr

vr

DATUM

18-10-2015

20-10-2015

13-11-2015

13-12-2015

18-12-2015

18-12-2015

20-12-2015

26-12-2015

21-2-2016

26-2-2016

10-3-2016

21-3-2016

8-4-2016

22-4-2016

13-5-2016

ARTIEST

Korenfestijn

Poppa P en Frank Belt

Koas van der Wal

Ritmyk

Lookapony, Money & The Man, David and the Dutchmen

Anne Bo Joostema 

Midwinterjûn

Ebo Nezer

Ehjajuh

Kleine prijs van Friesland

Douwe Kootstra Griet Wiersma e.a.

Korenfestijn

Groovin’ Molly, Jakedogs, Partiboi

Hein Jaap Hilarides e.a.

Thomas Schiphof, Dat Schilt, Blisss, The Blue

TITEL

Diverse koren

Beestenboel

Beppe bakt

Kerstconcert

Popkoorn  

Sprookjesetalages

Ferhalendemusyk

A Christmas Carol

Mooi man

Popkoorn  

Ouderendag

Shantykoren

Popkoorn  

Stimd Slik

Popkoorn  

wAT

totaal aantal producties

totaal aantal bezoekers 

totaal aantal deelnemers op het podium

totaal aantal vergaderingen met deelnemers

totaal aantal deelnemers  bij overleg

totaal aantal repetities

totaal aantal deelnemers aan repetities

AANTAL BEzOEKERS

15

2215

472

30

143

14

381

Kengetallen KB producties 2015-2016

KB+ workshops en producties

wORKSHOPS

Powerprinsessen

Powerprinsessen

Powerprinsessen

Welkom in de Koornbeurs

De Planken op

De Planken op

De Planken op

De Planken op

Hip hop dance

Hip hop dance

Hip Hop Holiday

Drukwerk

Drukwerk

DAG

wo

wo

wo

vr

wo

wo

wo

wo

wo

wo

vr

wo

wo

DATUM

23-9-2015

30-9-2015

7-10-2015

25-9-2015

30-9-2015

7-10-2015

14-10-2015

28-10-2015

7-10-2015

14-10-2015

22-10-2015

28-10-2015

4-11-2015

DOCENT

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Benediction Mensah

Benediction Mensah

Benediction Mensah, Karin van Berne, Silvia Kingma, Robert Vredeveld

Silvia Kingma

Silvia Kingma
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KB+ workshops en producties (vervolg)

wORKSHOPS

Filmpjuhh

Filmpjuhh

Filmpjuhh

Voetjes van de vloer

Bakken met beppe

Kijk mij nou

Kijk mij nou

DJ workshop (+ docu I am Hardwell)

Dreamgirls

Dreamgirls

Ontdek het Theater

Vlieg met mij mee

Retteketet Muziekpret

Graffiti & Fluor Fashion

Een zee van kleuren

Theater XXL

Theater XXL

Theater XXL

Theater XXL

Theater XXL

Theater XXL

Theater XXL

XXL presentatie in Martenatuin

Cook en Chill

Cook en Chill

Drukwerk

Drukwerk

Dans, dans, dans

Dans, dans, dans

wORKSHOPS OP MAAT

Repetities Kinderkoor (5x)

Topmodels

Fluorpret

Topmodels

Graffiti

Theater

Kennismaking

Topmodels

Cook & Chill

Meidengroep

Cook & Chill

Topmodels

DAG

wo

wo

wo

vr

wo

vr

vr

za

wo

wo

vr

zo

vr

wo

vr

wo

wo

wo

wo

wo

wo

wo

wo

wo

vr

wo

wo

wo

wo

DAG

do

wo

wo

za

wo

vr

wo

vr

wo

vr

do

vr

DATUM

4-11-2015

11-11-2015

18-11-2015

6-11-2015

4-11-2015

13-11-2015

20-11-2015

14-1-2016

3-2-2016

10-2-2016

5-2-2016

7-2-2016

12-2-2016

17-2-2016

19-2-2016

9-3-2016

16-3-2016

23-3-2016

30-3-2016

6-4-2016

13-4-2016

20-4-2016

20-4-2016

3-3-2016

25-3-2016

13-4-2016

20-4-2016

15-4-2016

22-4-2016

DATUM

nov en dec 2015

6-1-2016

13-2-2016

20-2-2016

24-2-2016

26-2-2016

27-1-2016

11-3-2016

16-3-2016

18-3-2016

7-4-2016

8-4-2016

DOCENT

Marco Srdic en Jesajah Adjodhia

Marco Srdic en Jesajah Adjodhia

Marco Srdic en Jesajah Adjodhia

Stephanie Bleekvelt

Peter Buijse en Hilda Osinga

Karin van Berne

Karin Van Berne

Stijn Schuiling e.a.

Willy Trouerbach

Willy Trouerbach

Silvia Kingma

Silvia Kingma, Karin van Berne

Dries Dalstra

Silvia Kingma, Karin van Berne

Silvia Kingma

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Anne Bo Joostema

Petra Weeling

Petra Weeling

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Felicia Boonstra & Anould de Bos

Felicia Boonstra & Anould de Bos

DOCENT

docent Ritmyk

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Silvia Kingma

Anne Bo Joostema

Kennismaking met film voor jongeren

Silvia Kingma

Petra Weeling

Silvia Kingma

Petra Weeling

Silvia Kingma
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Activiteiten Sterrenkijker

KB+ workshops en producties (vervolg) 

wORKSHOPS OP MAAT

Fluorzee

Bouwen en breken

Topmodels

Cook & Chill

Cook & Chill

wAT EN wIE

totaal aantal deelnemers workshops

totaal aantal bezoekers van de workshops 

totaal aantal workshops 

SOORT ACTIVITEIT

startmiddag Sterrenkijker

dansvoorstelling

dansvoorstelling

dansvoorstelling

museumbezoek

theaterbezoek

museumbezoek

theatervoorstelling

theatervoorstelling

museumbezoek

schilderworkshop

museumbezoek

workshop

film

film

totaal aantal deelnemers/bezoekers 

DATUM

15-4-2016

18-5-2016

25-5-2016

30-5-2016

1-6-2016

AANTAL

553

288

58

DATUM

24-9-2015

17-11-2015

17-11-2015

17-11-2015

12-1-2016

9-2-2016

9-3-2016

13-5-2016

13-5-2016

11-5-2016

11-5-2016

15-6-2016

15-6-2016

23-6-2016

23-6-2016

DOCENT

Silvia Kingma

Rik Tiedema

Silvia Kingma

Petra Weeling

Petra Weeling

ARTIEST / LOCATIE

Theater de Koornbeurs

Theater Welles

Theater Welles

Theater Welles

Planetarium

Theater de Koornbeurs

Museum Martena

Unieke Zaken

Unieke Zaken

Museum Martena

Erik Pater

Jopie Huisman Museum

OladieCoba

Film

Film

Kengetallen KB+ workshops en producties

Friese, friestalig gerelateerde voorstellingen

GENRE

muziek

muziek

kindermatinee

toneel

zondagmiddagfilm

muziek

muziek/jongeren

verhalendemuziek

jeugd 4+

muziek

DAG

vr

wo

wo

ma

wo

DAG

do

di

di

di

di

di

wo

vr

vr

wo

wo

wo

wo

do

do

4085

DAG

vr

zo

wo

za

zo

zo

vr

zo

za

zo

DATUM

25-9-2015

18-10-2015

20-10-2015

13-11-2015

15-11-2015

13-12-2015

18-12-2015

20-12-2015

26-12-2015

21-2-2016

ARTIEST

De Kast

Korenfestijn

Poppa P en Frank Belt

Koas van der Wal

film (Gronings/Fries)

Ritmyk

Lookapony, Money & The Man e.a.

Midwinterjûn

Ebo Nezer

Ehjajuh

ARTIEST

25 jaar Nederpop

Diverse koren

Beestenboel

Beppe bakt

De Ketelmannen

Kerstconcert

Popkoorn  

Ferhalendemusyk

A Christmas Carol

Mooi man
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Friese, friestalig gerelateerde voorstellingen (vervolg)

GENRE

toneel

muziek

muziek/jongeren

muziek

jeugdfilm

muziek/jongeren

muziek

toneel

muziektheater

cabaret

muziek/jongeren

toneel

toneel

toneel

totaal aantal bezoekers 

totaal aantal voorstellingen

DAG

wo

do

vr

do

do

vr

zo

za

vr

do

vr

vr

za

zo

2491

24

DATUM

24-2-2016

25-2-2016

26-2-2016

10-3-2016

17-3-2016

18-3-2016

21-3-2016

10-4-2016

22-4-2016

28-4-2016

13-5-2016

20-5-2016

21-5-2016

22-5-2016

ARTIEST

Tryater

Iris Kroes

kleine prijs van Friesland

Douwe Kootstra Griet Wiersma e.a.

film

Groovin’ Molly, Jakedogs, Partiboi

Korenfestijn

Freark Smink en Joop Wittermans

Hein Jaap Hilarides e.a.

Ronald Smink

Thomas Schiphof, Dat Schilt e.a.

Klaasje Postma & Pauli Yap

Klaasje Postma & Pauli Yap

Klaasje Postma & Pauli Yap

TITEL

Heimwee naar Hurdegaryp

Irisistible

Popkoorn  

Ouderendag

Sneekweek

Popkoorn  

Shantykoren

Feteranen

Stimd Slik

De opkomst van een terriër

Popkoorn  

Life is Beautiful

Life is Beautiful

Life is Beautiful

Overige activiteiten

ACTIVITEIT

open dag

presentatie nieuwe seizoen 16-17

inleidingen/afterparty

presentaties, bijeenkomsten Rode Loper

activiteiten voor en door Vrienden

overleg Franeker culturele organisaties

repetities/bouwdagen prof producties

De Prins film ikv CKV Simon Vestdijk

 totaal aantal bezoekers

totaal aantal voorstellingen 

AANTAL

1

1

3

1

3

2

4

1

1029

16

BEzOEKERS / DEELNEMERS

500

126

134

20

130

8

27

84

Kengetallen 2015-2016

wAT

Theater

KB producties

KB+ workshops (deelnemers & bezoekers)

Sterrenkijker

Film

Verhuringen (excl. Sterrenkijker)

Deelnemers overig activiteiten

Deelnemers KB producties (repetities, overleg)

Deelnemers achter de schermen

totaal

AANTAL ACTIVITEITEN

 61 

 15 

 58 

 130 

 82 

 35 

16

 59 

 456 

AANTAL BEzOEKERS

 9.801 

 2.215 

 841 

 4.085 

 3.726 

 8.893 

 1029 

 996 

 3.500 

 35.086 
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BIJLAGE 2A VOORLOPIG FINANCIEEL 
OVERzICHT STERRENKIJKER 2015 - 2016

INKOMSTEN

ontvangen bijdragen scholen 

subsidie Sterrenkijker gemeente Franekeradeel

subsidie Frysk Taalbelied gemeente Franekeradeel

verwachte bijdrage uit de regeling lokale podiumkunsten

totale verwachte inkomsten

Totaal

IN EURO’S

1.3905

6.400

2.750

2.625

25.680

In de jaarrekening van Theater de Koornbeurs zijn om verschillende redenen nog niet alle kosten/inkomsten van Sterrenkijker  
verwerkt.
Zo correspondeerden de activiteiten uit het schooljaar 15-16 niet geheel met het boekjaar 15-16 van De Koornbeurs en is  
mede door de organisatorische verhuizing van Stichting Radius naar Theater de Koornbeurs een aantal facturen pas later verwerkt.
In het overzicht hieronder geven we daarom de verwachte resultaten, de definitieve financiële verantwoording zal aan het einde van 
de tweejarige subsidieperiode in 16-17 worden gemaakt.

UITGAVEN

personele lasten coördinator 

brochure 2015-2016 ( ontwerp- en kopieerkosten)

activiteitenkosten

uitkoopsommen en onkosten voorstellingen

huur theater

bezoeken Martena en Planetarium

kennismaken met de Koornbeurs

Oladiecoba

Rene Magritte

film Koornbeurs

Project Frysk Taalbelied

totale verwachte uitgaven

saldo/reserve Sterrenkijker 16-17

totaal

IN EURO’S 

7.000

450

3.000

3.500

900

2.000

3.000

500

250

2.750

23.350

2.330

25.680
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BIJLAGE 2B OVERzICHT ACTIVITEITEN
STERRENKIJKER 2015 - 2016

DATUM OMSCHRIJVING LOCATIE AANTAL KINDEREN

20 (leerkrachten)24-09-15

17-11-15

GROEP

Leerkrachten
basisscholen

Groep
1,2,3 (3/4)

Groep
5 ( 5/6 ) 

Groep
3 (3/4)

Groep
1,2

Groep
4 (4/5)

Groep 
6,7,8  

Uitgave brochure 2015-2016 tijdens een informatiemiddag voor 
leerkrachten met o.a. presentaties van: Vera Damhuis (Jopie 
Huisman Museum), Annemarie van der Heijden (KEK & Ritmyk), 
Anne Bo Joostema (jeugdtheater).

Dansvoorstelling ‘Foetsie’ van Theater Welles voor de aller-
kleinsten.

Kennismaken met de wereld van Eise Eisinga: Op speelse wijze 
maken de kinderen kennis met het werk van Eise en met de ster-
renkunde

Kennismaken met Theater de Koornbeurs: In samenwerking met 
studenten van de opleiding Artiest Theater van D’Drive, wordt er 
elk jaar een ‘theatraal avontuur’ georganiseerd om alle ruimten 
van het theater te verkennen: Korte acts, spelen met licht & ge-
luid, verkleden en schminken, etc.

Saepke’s schatten: Een eerste kennismaking met het museum 
i.s.m. ‘jonkvrouw Saepke’: Dit programma is ontwikkeld door het 
museum in samenwerking met leerkrachten.

Theatervoorstelling ‘Dit is geen droom’ van Theatergroep Unieke 
Zaken. Een voorstelling waarin het surrealistisch werk van Rene 
Magritte tot leven komt.

Bezoek aan het Jopie Huisman Museum: kennismaken met het 
werk van Jopie Huisman d.m.v. het lesprogramma ‘De koffer van 
Jopie’ + een schilder/schrijfworkshop  in het Fries geschreven) 
ter afsluiting van het museumbezoek.

Workshops beeldende kunst OladieCoba

René Magritte in het museum: N.a.v. de voorstelling hebben we 
het werk van René Magritte terug laten komen in het museum 
d.m.v. vragen/gesprekspunten over verschillende “schilderijen 
van Magritte” in het museum en d.m.v. een schilderworkshop 
door Erik Pater met als thema “surrealisme”.

Keuze film: Apenstreken/Dummie de mummie. Deze activiteit is 
in de plaats gekomen van de geplande Kunstroute, omdat hier 
(i.v.m. de planning van het Jopie Huisman Museum geen tijd 
meer voor was).

jan-feb
2016

Groep 6,7,8  

Groep
4 (4/5) 

Groep 6 (6/7) 

Theater 
de Koornbeurs

Theater 
de Koornbeurs

Koninklijk Eise  
Eisinga Planetarium

Theater 
de Koornbeurs

Museum Martena

Theater 
de Koornbeurs

Jopie Huisman 
Museum Workum

op de scholen

Museum Martena

Theater
de Koornbeurs

09-02-16

Mrt - apr
2016

13-05-16 

april t/m 
juli 2016 

Schooljaar 15- 16

mei-juni 
2016 

23-06-16

Andere projecten waarin  de scholen een actieve rol hebben gespeeld

PERIODE OMSCHRIJVING

Scholenwedstrijd Agrarische Dagen/ thema “Water”september 2015

Open Monumentendagenseptember 2015

Kerstobjecten maken voor de aankleding van Franeker/ Levende Sprookjesetalagesdecember  2015

Masterclass OladieCobajuni  2016

Coba, bedankt! Afsluitend mega kunstwerk op de Breedeplaatsjuni  2016

681

214

255

388

497

723

723

282
+ 282

84
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BIJLAGE 3 RESULTATEN  
PUBLIEKSONDERzOEK

SEPTEMBER - 
NOVEMBER 2015

Begin theaterseizoen 2015-2016 heeft Theater de Koornbeurs 
een publieksonderzoek uitgezet onder haar huidige bezoekers. 
In dit onderzoek werd niet alleen onderzocht wie de bezoeker is 
en hoe deze onze voorstellingen waardeert, maar we namen juist 
ook service en ambiance mee. Theaterbeleving gaat immers ver-
der dan alleen de voorstelling. Het bladeren door de seizoens-
brochure, het kopen van het kaartje aan de theaterkassa, het 
vinden van een parkeerplek, de ontvangst bij binnenkomst, het 
lekkere kopje koffie aan de bar, de comfortabele stoelen in de 
foyer, de sfeer bij de nazit en meer. Daarom vroegen wij onze 
theaterbezoekers ook hoe ze onze service beoordelen. Dit onder-
zoek is een nulmeting en zal om de twee jaar herhaald worden, 
zodat het theater de resultaten uit het onderzoek kan gebruiken 
als evaluatiemiddel. Het onderzoek is zowel digitaal als op papier 
afgenomen. Er waren 177 respondenten. Een beperkt aantal als 
je het beschouwt op het totaal aantal bezoekers per jaar, maar 
toch vonden we de resultaten zeer bruikbaar.

wie is het huidige theaterpubliek?
Het theaterpubliek van De Koornbeurs is overwegend vrouw 
(57%) en hoogopgeleid (50% heeft een opleiding gevolgd aan 
het HBO of WO). Het theaterpubliek bestaat uit meer ouderen 
dan jongeren. De meerderheid (58%) van de respondenten valt 
in de leeftijd tussen 45 en 70 jaar. Slechts 12% van de bezoekers 
is onder de 25 jaar.1 De meeste bezoekers komen uit de directe 
omgeving. Ruim 50% van de bezoekers komt uit Franekeradeel 
en slechts 5% buiten Friesland. Deze gegevens komen overeen 
met onderzoek dat gedaan is onder andere Nederlandse thea-
terbezoekers. Deze resultaten wijken nauwelijks af van ander 
onderzoek naar Nederlands theaterpubliek. Wel opvallend is dat 
bezoekers van De Koornbeurs een lager dan modaal inkomen 
hebben. Dat is minder dan de gemiddelde Nederlandse theater-
bezoeker.2 

Meer dan 40% van de bezoekers bezocht meer dan 2 voorstel-
lingen in seizoen 14-15, waarvan 7% zelfs meer dan 8 voorstel-
lingen. Maar liefst 75% bezocht ook een ander theater in de af-
gelopen twee theaterseizoenen.

wat motiveert het huidige theaterpubliek?
Het programma blijkt de belangrijkste motivatie om voor een be-
paald theater. Het zien van een specifieke voorstelling of artiest 
is voor ruim 70% de reden om te kiezen voor De Koornbeurs. De 
respondenten bezochten hierbij de ‘populaire’ genres zoals ca-
baret (69%) en muziek (57%). Uit met vrienden, elkaar ontmoe-
ten en gezelligheid is tevens een belangrijke motivatie voor de 
theaterbezoeker om De Koornbeurs te bezoeken. Het programma 
en de sfeer in het theater is voor de bezoekers een belangrijke 
reden om specifiek te kiezen voor De Koornbeurs, maar ook om 

�	 Hierbij	moet	men	wel	rekening	houden	dat	jonge	kinderen	niet	zijn	
gevraagd	deel	te	nemen	aan	dit	publieksonderzoek.	Bijna	20%	van	de	respondenten	gaf	
aan	De	Koornbeurs	samen	met	hun	kinderen	te	bezoeken.
2	 Bron:	‘inzetten	op	je	kracht’,	Maastheater	te	Utrecht	(Van	der	Plicht,	20�4).	
Het	onderzoek	“twee	zalen,	één	theater”,	Luxor	Theater	te	Rotterdam	(Sonneveldt,	
20�3).	Het	onderzoek	“naar	buiten,	buitenstaanders	naar	binnen”,	De	Harmonie	te	
Leeuwarden	(Sijsling,	2008).	Het	onderzoek	“Lindenberg	Theater”,	Linderberg	Theater	
te	Nijmegen	(O&S	Nijmegen,	2007)	en	het	onderzoek	“Theater	’t	Speelhuis”,	Theater	’t	
Speelhuis	te	Helmond	(Coppen,	2005).

hier niet voor te kiezen. Mensen waarderen het kleinschalige en 
laagdrempelige van het theater en de stijging in eigen producties 
die andere theaters niet bieden. Ook het filmhuis wordt hoog 
gewaardeerd. Maar liefst 28% van de bezoekers bezochten (ook) 
een film. Wél verzocht men om meer recente commerciële films.3 
Ook de prijs-kwaliteitverhouding en de ligging van het theater 
zijn belangrijke redenen om voor De Koornbeurs te kiezen. 

Theaterbeleving: 
van het kopen van het kaartje tot het kopje koffie in de foyer
Het bestelproces van een ticket wordt als voldoende gewaar-
deerd. Zowel telefonisch reserveren, kaartverkoop aan de balie 
als het bestelformulier en de website. Bijna 70% van de bezoe-
kers bestelt kaarten via de website, maar ook nog een kleine 40% 
via ons bestelformulier.

De seizoensbrochure is de belangrijkste informatievoorziening 
voor onze bezoekers (72%) en op de tweede plek komt de web-
site (51%). Een opvallend aantal bezoekers werd geattendeerd 
op voorstellingen door familie en vrienden (27%) en ook de ru-
brieken in de krant (29%), Facebook (23%) en onze nieuwsbrief 
(27%) zijn belangrijke bronnen. De mening over de informatie-
voorziening is erg verdeeld. Hoewel 73% van de bezoekers de in-
formatievoorziening een voldoende of meer geeft, geven respon-
denten in open vragen aan dat er te weinig (of te laat) informatie 
over het programma van De Koornbeurs bekend is, waardoor ze 
voorstellingen bij de concurrent hebben geboekt. Waar anderen 
aangaven te veel (herhalende) informatie te krijgen. Ook gaven 
mensen aan dat de informatie te weinig op maat was.4 

Een grote meerderheid is tevreden over de horeca waarbij een 
aantal respondenten opmerkt dat deze sinds de verbouwing (in 
de zomer van 2015) aanzienlijk is verbeterd. Opvallend was dat 
verdere verbeteringen in comfort wenselijk zijn, met name onder 
het oudere publiek (50+).

Ook de klantgerichtheid van het theater scoort goed. Wel geven 
respondenten aan dat ze de publieksbegeleiding soms niet zicht-
baar genoeg vinden. 

De programmering zelf scoorde goed. Ruim 75% gaf aan niets te 
missen in het programmeringaanbod van De Koornbeurs en 95% 
gaf de diensten en producten van De Koornbeurs een voldoende 
of hoger.

Algemene score: 7,7
De Koornbeurs vroeg de huidige bezoekers ook om het theater 
een cijfer te geven. Hier scoort het theater gemiddeld een 7,7.

�	 Dit	zie	je	goed	terug	in	de	bezoekersaantallen	van	bijgeboekte	films	als	
‘Amy’	(+/-	�00	bezoekers)	en	‘James	Bond’	(+/-	250	bezoekers).	De	bezoekersaantallen	
van	de	dinsdagavondfilms	ligt	gemiddeld	op	zo’n	40	bezoekers.
4	 De	Koornbeurs	hanteert	nu	eenzelfde	nieuwsbrief	voor	al	haar	bezoekers.	
Met	de	nieuwe	mogelijkheden	van	het	ticketsysteem	met	bijbehorende	marketingmod-
ule	hoopt	De	Koornbeurs	haar	informatie	meer	te	kunnen	afstemmen	op	de	individuele	
behoeftes	van	de	bezoeker.
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BIJLAGE 4 BEGROTING 2016 - 2017
OPBRENGSTEN & KOSTEN ACTIVITEITEN

Directe opbrengsten activiteiten

 Opbrengsten theatervoorstellingen 

 Opbrengsten filmhuisvoorstellingen 

 Opbrengsten Sterrenkijker 

 Opbrengsten Plusprogramma 

 Opbrengsten KB producties 

 Zakelijke verhuringen 

 Opbrengsten horeca 

 Opbrengsten sponsoring en fondsen 

 Opbrengsten Marketing (advertenties) 

 Overige opbrengsten  

 Totaal directe opbrengsten activiteiten 

Directe kosten activiteiten

 Kosten theatervoorstellingen 

 Kosten filmhuisvoorstellingen 

 Kosten Sterrenkijker 

 Kosten Plusprogramma 

 Kosten KB producties 

 Personeelskosten activiteiten 

 Overige directe kosten  

 Inkoopkosten horeca 

 Totaal directe kosten activiteiten 

Dekkingsbijdrage

IN EURO’S

 

 238.500 

 25.000 

 23.000 

 27.500 

 33.500 

 89.000 

 98.500 

 PM 

 7.500 

 1.000 

 543.500 

 224.000 

 10.500 

 23.000 

 17.500 

 22.500 

 58.500 

 15.000 

 31.000 

 402.000 

141.500

19.500 

7.500 

7.500 

1.800

IN EURO’S 

 274.000 

 15.000 

 27.000 

 108.000 

 30.000 

 43.500 

 7.500 

 

(327.000)

 (36.500)

 141.500 

 - 

 20.000 

 5.000 

 25.000 

 25.000 

  

36.300 

 

  36.300 

-

ALGEMENE KOSTEN & OPBRENGSTEN

 Organisatiekosten  

 Personeel  

 Overige personele lasten  

 Afschrijvingen  

 Huisvesting  

 Marketing  

 Organisatie algemeen  

 Financiële baten en lasten  

 Af:    Exploitatiesubsidie gemeente Franekeradeel 

  Investeringssubsidie gemeente Franekeradeel 

 

 Totaal organisatiekosten  

 Resultaat uit normale bedrijfsvoering  

 Rode Loper 

 Opbrengsten sponsoring 

 Donaties Vrienden 

 Totaal bijdragen Rode Loper + Vrienden 

 Saldo (nog nader te bestemmen) 

Gemeente Franekeradeel 

 Investeringssubsidie 

 Afschrijvingskosten gebouwen 

 Afschrijvingskosten inventaris 

 Rente lening Rabobank 

 Toegevoegd aan resultaat 

Saldo
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Noord 2
Postbus 97 8800 AB Franeker

(0517) 39 63 63
www.theaterdekoornbeurs.nl
post@theaterdekoornbeurs.nl

KvK 01079210
IBAN: NL87RABO0320451666Stichting De Koornbeurs


