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VOORWOORD

Vol trots kijken we terug op het jaar 2016 met als hoogtepunten: de opening van de nieuwe Kleine Zaal, Kersen 
en Dadels, het tweedaagse festival Loeren bij de Boeren, het over de hele stad verspreide Gluren bij de Buren en 
Bureau Houten.

Op 4 maart heeft wethouder Kees van Dalen met het doorknippen van een oude 35mm filmstrook de Kleine 
Zaal officieel geopend. De genodigden, in totaal honderdtachtig gasten, hebben genoten van een Italiaanse 
film en een live concert door I Company. Alle direct betrokkenen bij de bouw en onze nieuwe Filmfans hebben 
voorafgaand aan het programma heerlijk gegeten in de nieuwe foyer. Vanaf begin januari zijn we films gaan 
proefdraaien. De filmbezoekers werden direct geënquêteerd door een studente HBO communicatie. De bij 
nieuwbouw niet te vermijden euvels konden we hiermee direct signaleren en oplossen. In de proefperiode, januari 
en februari 2016, hebben we de zaal verder vervolmaakt. Daarnaast hebben we meteen onderzocht hoe we het 
publieksbereik voor de film kunnen verbreden. Naar aanleiding van het onderzoek worden twee activiteiten 
gerealiseerd: een corporate publiekscampagne en het eerste Houtense Filmfestival, te houden in december 2017. 
Vanaf september 2016 zijn er theatervoorstellingen geprogrammeerd in de Kleine Zaal, waaronder het nieuwe 
concept ‘Marc Meets’. De Houtense jazzgitarist Marc van Vugt ontvangt in een serie concerten zijn muzikale 
vrienden in een ‘huiskamer’ setting. In totaal zijn er honderd professionele voorstellingen geprogrammeerd met 
wederom een mooie zaalbezetting.

Van Houten&co, Shine en Aan de Slinger organiseerden op donderdag 31 maart een culturele ontmoeting tussen 
Houtenaren en nieuwkomers (statushouders en vluchtelingen). Het programma ‘Kersen en Dadels’ stond symbool 
voor de verschillende culturen die Houten steeds rijker maken. De avond werd georganiseerd in de overtuiging 
dat persoonlijke ontmoetingen ‘grenzen’ tussen mensen beslechten. 

Op 2 en 3 juli 2016 vond de derde editie van Loeren bij de Boeren plaats. Het festival bood de 2400 aanwezigen een 
mooie programmering. Voor het eerst konden bezoekers een weekend lang Loeren bij de Boeren. Er waren maar 
liefst 33 acts in een mix van theater, muziek en randprogrammering. Op het hoofdterrein bij boer Vernooij en in 
de kersenboomgaard bij boer Gerard traden onder andere Eefje de Visser, The Cosmic Carnival en Edison Effect op. 
Ook liet Houtens muzikaal talent van zich horen. De creatieve randprogrammering zorgde voor veel vermaak en 
verdieping. Er was theater op locatie op Landgoed Wickenburgh en bij Landwinkel de Lindeboom. Trots kondigde 
gastheer boer Vernooij een van de topacts aan: Ellen ten Damme. Zij gaf een bijzondere show. De afsluiter Triple 
P Brassband bracht iedereen aan het dansen. Het festivalterrein was flink modderig door de regen. Het mocht de 
pret niet drukken: er werd in de plassen gestampt en iedereen had zijn vrolijkste kaplaarzen aangetrokken. Toen 
zondag na een fikse onweersbui de zon doorbrak, genoten alle bezoekers en artiesten dubbel.

Op 2 oktober 2016 is voor de tiende keer het festival Gluren bij de Buren georganiseerd. Tijdens Gluren bij de 
Buren genoten bezoekers van 66 verschillende optredens en voorstellingen bij mensen thuis in de woonkamer, 
of op een andere bijzondere plek in Houten. Gluren bij de Buren geeft een podium aan amateurkunstenaars van 
diverse disciplines en leeftijden uit Houten en omstreken. Culturele verenigingen uit Houten, zoals theatergroep 
het Schellinkje en Splinter, hebben het festival omarmd en maakten producties op maat. Daarnaast werkten wij 
samen met het Utrechtse Café Theater Festival en het Amsterdamse Fringe Festival, om ook jong professioneel 
talent een podium te bieden. Gluren bij de Buren bood een zeer gevarieerd programma met muziek, straattheater, 
dans, stand-up comedy en literatuur door heel Houten!
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Na het succes van de voorstelling Hartje Houten organiseerde Aan de Slinger opnieuw een multidisciplinaire 
amateurkunstproductie, Bureau Houten, in december. Bijna tachtig amateurkunstenaars hebben, onder leiding 
van jonge professionals, een intensief educatieprogramma doorlopen. Ze maakten kennis met alle betrokken 
kunstdisciplines en volgden workshops in de diverse disciplines. Tijdens de gezamenlijke repetities met alle 
deelnemers kwamen alle disciplines bij elkaar en smolten samen tot één geheel. Dit alles leidde tot zes vrijwel 
uitverkochte voorstellingen in het theater met een speciale matinee voorstelling voor inwoners van Houten 
waarvoor Kerst niet vanzelf een feestelijke periode van ontmoeting is.

De som van alle activiteiten door de jaren heen bleek ook een keerzijde te hebben. De werkdruk is hoog en het 
hele team is erg servicegericht. Na de opening van de nieuwe Kleine Zaal hebben we met elkaar bewust gekozen 
in 2016 geen groot project ter hand te nemen, maar tijd te maken voor herbezinning van ieders werkzaamheden 
en de hiermee samenhangende werkdruk. Het hele team heeft een inventarisatie gemaakt waar ieder individueel 
tegenaan loopt. Vanuit deze inventarisatie hebben we hoofdthema’s opgepakt. Tijdens elke teamvergadering 
hebben twee medewerkers hun eigen casus naar voren gebracht waarop iedereen kon reageren en tips geven. 
Centrale thema’s waren: moeilijk nee kunnen zeggen, geheel volgeplande werktijden waardoor er eigenlijk geen 
tijd voor ‘extra’s’ is, te hoge service-gerichtheid en communicatiemiddelen zijn erg uitgebreid (mail, apps etc.) 
waardoor het voelt alsof je 24/7 bereikbaar moet zijn. Na deze sessies geven we in 2017 een vervolg en nemen we 
de processen, zoals bijvoorbeeld verhuur, onderhoud etc., onder de loep. We kunnen dan kijken of zaken anders 
en/of efficiënter kunnen.

Vrijwel alle activiteiten die wij ons hadden voorgenomen in mei 2015 zijn uitgevoerd. Wij hebben hiervoor weer 
stevig en succesvol aan fondsenwerving gedaan. Het merendeel van onze activiteiten is namelijk afhankelijk van 
financiering door derden. Elk jaar is het weer afwachten of deze projecten financieel haalbaar zijn en uitgevoerd 
kunnen worden. Dit terwijl we bijvoorbeeld voor het verdiepingsprogramma wel een driejarige overeenkomst zijn 
aangegaan met Kunst Centraal (gelden van de provincie Utrecht en het Rijk). Dit betekent dat wanneer wij door 
fondsenwerving de begroting rondkrijgen, wij geen gebruik maken van de bestemmingsreserve, maar dat deze 
reserve wel moet blijven bestaan omdat het er in een volgend jaar heel anders uit kan zien. 

Hoe bijzonder onze activiteiten zijn geweest, kunt u lezen in ons jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier.

Arjen Berendse, 
Directeur/bestuurder



6

Stichting Aan de Slinger  |  Jaarverslag 2016

BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

Theater Aan de Slinger in Houten is een verzamelgebouw met een theaterzaal, 25 lokalen en kantoren ten 
behoeve van de kunstvakken van de aangrenzende middelbare school en de meest uiteenlopende educatieve 
activiteiten (muziekles, dansles, koren en orkesten). Vanaf de opening in 2008 hebben wij ons afgevraagd: 
Waarom zijn wij op aard? Waar genieten onze bezoekers van? Kunnen wij het publiek prikkelen met iets 
onverwachts? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de amateurkunsten? Welke betekenis 
kunnen wij hebben ten aanzien van de toekomstige stedelijke ontwikkeling? 

Kunst en cultuur is van grote waarde voor de lokale economie, voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, voor 
een prettige woonomgeving en voor citymarketing. Als grootste culturele organisatie in Houten kan Aan de 
Slinger alleen succesvol zijn en blijven wanneer ze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de 
regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en 
samenwerking met alle organisaties die zich bezighouden met actieve kunstbeoefening, zoals dansscholen, 
de muziekschool en beeldende kunst-organisaties. Daaraan toegevoegd een goede samenwerking met het 
bedrijfsleven, winkeliersverenigingen, particuliere initiatieven (evenementen, exposities) en het onderwijs 
(bo, vo, bso). Aan de Slinger is anno 2016 een brede cultureel-maatschappelijke organisatie, gevestigd in een 
laagdrempelig huis voor de kunsten waar receptieve en actieve kunstbeleving zo veel mogelijk samengaan. 

MISSIE
Aan de Slinger is hét centrum van cultuur, een cultuurconcentratie in het stadshart met nadruk op presentatie, 
inspiratie en productie.

DOEL
Aan de Slinger is letterlijk en figuurlijk een centrum van kunst en cultuur. Er heerst een hoogfrequente 
kunstbedrijvigheid, actief en passief, op verschillende niveaus. Aan de Slinger vergroot de aantrekkelijkheid van de 
woongemeente Houten. Het draagt bij aan de cultuurconcentratie in het stadshart en de ruimtelijke identiteit. 
En draagt bovendien bij aan de sociale cohesie, in het bijzonder de levendigheid in het centrum en in de gehele 
gemeente Houten, inclusief de buitengebieden.

Als uitgangspunt voor de communicatie is voor de volgende boodschap gekozen:

“Voorstelling zien? Cursus volgen? Een leuk festival ergens in Houten? Kortom, cultuur in Houten? Dat is Aan de 
Slinger!”

Theater.Aan.de.Slinger biedt een podium voor professionele theater-, dans- en muziekvoorstellingen, een podium 
voor amateurs en voor commerciële verhuur, exposities en een filmtheater. Cultuur.Aan.de.Slinger organiseert 
onder andere festivals, cultuurkenniscafés en culturele projecten op bijzondere plekken in Houten en daarbuiten. 
Educatie.Aan.de.Slinger biedt diverse cultuur-educatieve projecten en programma’s, onder andere op scholen 
en op buitenschoolse opvang, maar ook voor volwassenen. Cursus.Aan.de.Slinger is de verzamelnaam voor alle 
cursussen die we zelf organiseren, en cursussen van derden die we aanbieden of ondersteunen. 

Aan de Slinger wil aanpakken en geen kansen laten liggen, we willen de mensen verrassen en we willen dat 
de bezoeker zich welkom voelt. Voorop staat dat we met kunst en cultuur willen zorgen dat de bezoeker en/of 
deelnemer zich laat meeslepen in zijn of haar verbeelding, zich kan ‘verliezen’ in kunst en cultuur en meegevoerd 
wordt naar een wereld waar de tijd niet van belang is: “Aan de Slinger – Vergeet de tijd.“
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ORGANISATIE ANNO 2016

DIRECTEUR/BESTUURDER
Dhr..A..Berendse.

RAAD VAN TOEZICHT ANNO 31 DECEMBER 2016
Mw..M..van.Buren - voorzitter
Mw..J..Wetzer
Dhr..J..de.Heer
Dhr..D..Wennekes

CORRESPONDENTIE ADRES
Stichting.Aan.de.Slinger
De Slinger 40
3995 DE Houten
tel. 030 - 63 51 024
email: theater@aandeslinger.nl 
website: www.aandeslinger.nl
 
DE ORGANISATIE ANNO 31 DECEMBER 2016
Dhr..A..Berendse, directeur/bestuurder  (0,9 fte)
Mw..E..Butselaar, hoofd kassa en bespreekbureau  (1,0 fte)
Mw..H..Hartman, hoofd publiciteit en marketing  (0,9 fte)
Mw..A..Hoogeveen, medewerker publiciteit en marketing  (0,78 fte) tot juni 2016
Mw..P..Wolf, medewerker publiciteit en marketing  (0,78 fte) vanaf oktober 2016
Dhr..B..Davids, hoofd techniek/beheer  (1,0 fte)
Mw..S..Fiechter, vrijwilligerscoördinator  (0,5 fte)
Dhr..B..Maas, theatertechniek  (1,0 fte) 
Mw..M..Wiersma, medewerker educatie  (0,55 fte)
Mw..E..Scheppink, medewerker educatie  (0,6 fte)
Mw..B..Nederhoff, cultuur makelaar  (0,83 fte) +
 Totaal 8,06 Fte 

Voor de theaterprogrammering wordt een freelance kracht ingehuurd, mw..J..Kers.
In de leer voor theaterprogrammering is mw..C..Emck.
De financiële administratie wordt uitgevoerd door het BISC te Bunnik. 
De overige technisch medewerkers zijn zelfstandigen (ZZP-ers).

Het horecapersoneel werd in 2016 ingehuurd bij het bedrijf Kolibrie. De stichting is enig aandeelhouder van 
Houtens Melkmeisje BV. Deze BV is verantwoordelijk voor exploitatie van de horeca in de theaterfoyers.

MUTATIES IN DE ORGANISATIE
Mutaties betaald personeel. In 2016 is mw. A. Hoogeveen voor zichzelf begonnen en is vervangen door mw. P. 
Wolf.
Theater Aan de Slinger beschikt over een grote groep actieve vrijwilligers. Ultimo 2016 zijn circa 60 
vrijwilligers aan ons theater verbonden. Het theater heeft een wachtlijst voor geïnteresseerde vrijwilligers. De 
vrijwilligers ondersteunen niet alleen de theatervoorstellingen, maar ook de filmavonden, de verhuringen voor 
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amateurvoorstellingen en de festivals. In het kader van maatschappelijke stages is een groep van acht leerlingen 
van College de Heemlanden als gastvrouw/-heer actief betrokken bij de ontvangst van de artiesten en het 
publiek. Cursisten van jeugdtheaterschool Aan de Slinger zijn sinds kort ook actief als gastvrouw/-heer, specifiek 
voor onze jeugdtheatervoorstellingen. 
Elk jaar krijgen wij ondersteuning van stagiaires, bijvoorbeeld van de HBO-opleiding Culturele Maatschappelijk 
Vorming en Communicatie of van Communicatie-opleidingen. Deze stagiaires worden ingezet op de afdeling 
Publiciteit en Marketing en bij de productie van verschillende activiteiten van Educatie en Cultuur Aan de Slinger. 
Daarnaast werken er stagiaires van diverse opleidingen bij de afdeling Theatertechniek.

Het bestuur en Raad van Toezicht kwam gedurende het jaar vijf maal bijeen. 

STAFMEDEWERKERS
Ben Hund, Stella Fiechter,  Arjen Berendse, Hanneke Hartman, Ella Butselaar, Jeanne Kers, Annemarie Hoogeveen, 
Jan Konings, Martin van Angeren, Lolle van der Kooij, Ria van Rooijen, Meta Poeze, Herman Giesken.

GASTVROUWEN 
Ingrid Ahlrichs, Niek van Bon, Evelyn Bruins, Willemien Bos, Helen Dufais, Leni Hund, Marga Kool, Clasien Kuus, 
Jeannette Niemans, Lidy Reesink, Tineke Rossel, Gepke Vellinga, Gerda Vernooij, Engelien Vos, Trees Wilkes.

KASSAMEDEWERKERS
Yvonne Burgers, Jos van den Berg, Marja Broos, Yvonne Busink, Vera Eeldert, Ellie Elkerbout, Linda Termeulen, 
Carolien Veenman, Jeanette Hanstede, Toos Luykx , Marijke Balder, Rita van Rooijen.

ORGANISATIE FILM AAN DE SLINGER 
Commissie.PR: Johan van den Berg, Paula van den Bosch, Letty Annokkee
Commissie.Programmering: Harry Manders, Ger Reesink, Ina ten Wolde, Thijs Woudstra, Stella Fiechter, Brenda 
van Dam.
Commissie.Filmtechniek: Lolle van der Kooij, Jan Konings, Koos Kortland, Rene Tasseron, Rob van Enter, Leo 
Rodenrijs.

KANTOORVRIJWILLIGERS
Administratie:.Jordy van der Vlist, Angelique van Dam
Uit.in.Houten: Jolanda Alberts 
Reuringmaker:.Geurt Blankers, Charles van den Dijssel, Hans Manders

VRIJWILLIGER GEBOUWENBEHEER EN ONDERHOUD
Lolle van der Kooij
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VERSLAG  
RAAD VAN TOEZICHT
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2016 - EEN JAAR VAN STABILISATIE

De Raad van Toezicht is van mening dat ook in 2016 Stichting aan de Slinger zich in Houten heeft geprofileerd 
als een gezonde, ondernemende en dynamische organisatie. Een bijzonder gastvrije plek voor cultureel 
geïnteresseerde inwoners van Houten.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn beide opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de 
Stichting aan de Slinger, en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 15 mei 2017. 

De Raad van Toezicht bestaat uit Monique van Buren (voorzitter), Jacinta Wetzer (secretaris), Jeroen de Heer en 
Dick Wennekes (leden).

In 2016 is de Raad van Toezicht van Stichting aan de Slinger 2016 vijf keer bij elkaar geweest: Er is vier keer 
vergaderd in aanwezigheid van de directie, daarnaast vonden er tussendoor gesprekken plaats tussen de directie 
en de voorzitter van de RvT. Tot slot kwam de RvT in november bij elkaar voor een zelfevaluatie. De resultaten van 
deze zelfevaluatie zijn gedeeld met de directie.

Voordat in wordt gegaan op de onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen, merkt de RvT op dat zij, 
gelet op het feit dat de bouw van de filmzaal in 2015 veel heeft gevraagd van alle betrokkenen, 2016 nadrukkelijk 
als een jaar van stabilisatie beschouwt. Het is goed om te kunnen constateren dat ook in dit jaar van stabilisatie 
het culturele aanbod van Stichting aan de Slinger onveranderd boeiend en van hoog niveau is gebleven. 

In de vergaderingen met de directie kwamen structureel de volgende onderwerpen aan bod: 
 � financiën
 � voorstellingen en activiteiten
 � onderhoud gebouw
 � personeel
 � gemeente

Naast de structurele onderwerpen, volgde de RvT nauwlettend de gewijzigde situatie in het theater als gevolg 
van de nieuwe filmzaal, het feitelijk gebruik van de filmzaal, de financiën en de aantallen bezoekers van zowel 
theater als filmzaal. Waar nodig is de directie gevraagd om bijsturing van de plannen, zoals het ontplooien van 
initiatieven om het bezoekersaantal van de filmzaal te verhogen.

Verder ging in 2016  speciale aandacht uit naar:
 � het onderhoud van het gebouw, met name het doortrekken van de vloer van de foyer en de lekkage van het 

plafond in de hal;
 � de rol van Stichting aan de Slinger binnen cultureel Houten, waaronder de betrokkenheid bij de ontwikkeling 

van de nieuwe Cultuurnota;
 � het project ‘Het Nieuwe Werken’ voor medewerkers van Stichting aan de Slinger waarbij met een frisse blik 

wordt gekeken naar de organisatie en de mogelijkheden daarvan;
 � de overgang van administratiekantoor BISC naar administratiekantoor AKZ;
 � de toekomstige plannen van Stichting aan de Slinger.
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De Raad van Toezicht beschouwt zichzelf nadrukkelijk als klankbord voor en ‘kritische vriend’ van de directie van 
de stichting. Om deze rol optimaal te kunnen vervullen, neemt de RvT zich voor 2017 voor om: 

 � aan de organisatie verbonden personen (zoals de accountant, staffunctionarissen) en eventueel extern 
deskundigen uit te nodigen voor een gesprek

 � actief contact te houden met activiteiten en medewerkers van Stichting aan de Slinger
 � jaarlijks een zelfevaluatie te houden, waarbij ook een extern adviseur een rol kan spelen. 

Ook in financieel opzicht was 2016 een jaar van stabilisatie. De lagere gemeentelijke subsidie heeft extra druk 
gelegd op de organisatie: om dit op te vangen was het van groot belang om voldoende extra inkomsten en 
projectsubsidies binnen te halen. In een aantal gevallen moest besloten worden een activiteit te annuleren of in 
gewijzigde vorm door te laten gaan. Ondanks de subsidieverlaging en de tegenvaller met de energieboekingen is 
er nog ruimte gebleken voor enkele reserveringen en sluit 2016 af met een klein tekort. 

Tot slot spreekt de RvT haar waardering uit voor de betrokken wijze waarop de directie, de medewerkers en de 
vrijwilligers bij de Stichting aan de Slinger hun werkzaamheden uitvoeren.
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THEATER  
AAN DE SLINGER
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A) PROFESSIONELE PROGRAMMERING

In 2016 is het theateraanbod verder gegroeid naar een evenwichtige programmering van laagdrempelig tot 
kwetsbaar aanbod, met een groot accent op jeugd en jongeren. Dit accent is niet alleen een logisch gevolg van de 
bevolkingssamenstelling in Houten, maar stoelt vooral op onze rotsvaste overtuiging dat wij alleen een toekomst 
hebben wanneer wij in jeugd en jongeren investeren.
Het theater heeft oog voor jong talent. Wij zijn ervan overtuigd dat ook wij een verantwoordelijkheid hebben 
in het bieden van kansen aan jong talent. Zonder de mogelijkheden om op te treden, kan jong talent zich niet 
ontwikkelen en hebben we op de lange termijn geen succesvolle artiesten meer op de Nederlandse podia.
In de overtuiging dat enkel het ‘uitproberen’ (programmeren en afwachten of er wel belangstelling voor is) 
volstrekt niet werkt, hebben we voor elk nieuw genre de afgelopen jaren eerst publieksonderzoek gedaan en zijn 
we gestart in samenwerking met verschillende partijen, plaatselijk en/of regionaal.

Programmering, uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de gemeente 
Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en 
de regio. Dit vereist een uitstekende kennis van de bestaande klanten en van de potentiële klanten. Hiervoor is 
onderzoek nodig en samenwerking met ieder die zich bezighoudt met actieve kunstbeoefening. De professionele 
programmering bepaalt een belangrijk deel van de identiteit van het theatergebouw, maar kan niet los worden 
gezien van het geheel.

Er zijn in de jonge geschiedenis van Theater Aan de Slinger nog nooit zoveel voorstellingen gepresenteerd als in 
het kalenderjaar 2016. 

ECONOMISCH
In de budgetovereenkomst met de gemeente Houten is overeengekomen dat het theater een minimale 
bezettingsgraad van 65% dient te behalen op de professionele programmering. Het theater heeft geen 
programmeringsbudget, zodat een evenwicht in de baten en lasten een vereiste is. Een deel van de 
programmering richt zich daarom op ‘gegarandeerd’ volle zalen. In 2016 is een bezettingsgraad gehaald van 
74,33%. 

In 2016 werden de volgende 100 professionele voorstellingen geprogrammeerd:
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CABARET (30)
 � 1 Bloeiende Maagd (Minou Bosua) 
 � Amsterdams Kleinkunst Festival 
 � Cabarestafette 
 � De Partizanen 
 � Diederik van Vleuten 
 � Dolf Jansen 
 � Droog Brood 
 � Erik van Muiswinkel & Justus van Oel 
 � Freek de Jonge 
 � Fuad Hassen 
 � Hans Dorrestijn 
 � Hans Liberg 
 � Harry Piekema 
 � Jan Beuving 
 � Jochem Myjer 
 � Johan Goossens 
 � Kees Torn & Onno Innemee 
 � Lebbis 
 � Lenette van Dongen (2x) 
 � Maartje & Kine 
 � Matroesjka (2x) 
 � Micha Wertheim 
 � Patrick Nederkoorn 
 � Roué Verveer 
 � Samba Schutte 
 � Soundos 
 � Tim Fransen 
 � Wim Helsen

DANS (4) 
 � Conny Janssen Danst 
 � Danstheater Aya 
 � Het Internationaal Danstheater 
 � Michiel Borstlap & Scapino Ballet Rotterdam

JEUGD (18) 
 � Beumer & Drost 
 � BonteHond (4x) 
 � Casier & Co (3x) 
 � CW BOOST Contemporary Circus 
 � De Stilte 
 � De Toneelmakerij 
 � Don’t Hit Mama/Frontaal 
 � Het Filiaal Theatermakers 
 � Ila van der Pouw (2x) 
 � Peutertheaterfestival 2-4 jaar (2x) 
 � Pieter Tiddens en Marlies Helder
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MUZIEK (26) 
 � Artvark & Ntjam Rosie 
 � Beat The Kitchen 
 � Circle Percussion 
 � Cor Bakker en Gerard Alderliefste 
 � De Bende van Beuving 
 � Denise Jannah/Urban Myth 
 � Dorona Alberti  
 � Ensemble Storytelling 
 � Gerard van Maasakkers & Frank Cools / Jeroen 

Zijlstra Duo 
 � Jan Kuiper, Digmon Roovers & Marc van Vugt 
 � Lone van Roosendaal, Renée van Wegberg en 

Annick Boer 
 � Marc van Vugt & Fernando Lameirinhas 
 � Meike & Friends (2x) 
 � Michelle David, Rocq-E Harell en Lucretia van der 

Vloot 
 � Nina June 
 � O’G3NE 
 � Remy van Kesteren & Eric Vloeimans 
 � Rienk Speelman & Friends 
 � Sjors van der Panne 
 � Stef Bos & Buurman 
 � The Dutch Eagles (2x) 
 � Theo Nijland 
 � Wëreldbänd  
 � Wilfried de Jong & BRUUT!

SPECIALS (3) 
 � Berthold Gunster & Dion Vincken 
 � Golden Palace 
 � Sven Ratzke en band 

TONEEL (19) 
 � Adriaan van Dis & Olga Zuiderhoek 
 � Angela Schijf, Tom Van Landuyt e.a. 
 � Antje Monteiro, Anne-Mieke Ruyten e.a. 
 � Antje Monteiro, Anousha Nzume, Anne-Mieke 

Ruyten en Hymke de Vries 
 � Arjan Ederveen & Jack Wouterse/RO Theater 
 � Bartho Braat en Arijan van Bavel 
 � Bram van der Vlugt, Thijs Prein en Merijn de Jong 
 � Cas Jansen, Myrthe Burger e.a. 
 � Ingeborg Elzevier, Gerrie van der Klei, Trudy Labij en 

Lusanne Arts 
 � Jules Croiset, Tijn Docter, Reinier Bulder e.a. 
 � Mike Weerts en Truus te Selle 
 � Reinier Bulder, Frederik Brom, Annick Boer en Randy 

Fokke 
 � René van ‘t Hof & René Groothof 
 � Theater Rast 
 � Theaterbedrijf Nanna Tieman (2x) 
 � Toptalent van de toekomst 
 � Wart Kamps 
 � ZEP Theaterproducties 

TOTAAL 100
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Dit jaar waren er weer de zogenaamde & Friends concerten. Artiesten, bands en musici uit Houten en wijde 
omgeving stellen een avondvullend programma samen. Ze nodigen hiervoor uit het hele land collega’s uit die zij 
bewonderen of waar zij graag mee samenspelen. In het seizoen 2016-2017 zijn we gestart met voorstellingen op 
de zaterdagavond in de nieuwe Kleine Zaal. Voorstellingen die de intimiteit nodig hebben, maar theater technisch 
geen hoge eisen stellen. Bijzonder en nieuw is de serie Marc Meets. De Houtense gitarist, componist en Edison 
winnaar Marc van Vugt nodigt zijn muzikale vrienden uit in de Kleine Zaal, voor even zijn huiskamer, precies groot 
genoeg voor intieme concerten waar je de musici bijna hoort ademen…

B) AMATEURVOORSTELLINGEN

Aan de Slinger is vooral ook een podium voor 
de amateurkunsten. Onder de noemer ‘Houten 
Presenteert’ faciliteert Stichting Aan de Slinger de 
voorstellingen van Houtense amateurgezelschappen 
en muziek- en dansscholen. Wij ondersteunen de 
gezelschappen op theater technisch gebied, helpen 
ze bij het ontwikkelen van stevige promotie en bieden 
hulp bij de voorbereidingen op de voorstellingen. 
De gezelschappen maken vrijwel allemaal gebruik 
van ons kassasysteem. Ruim 77 voorstellingen van 
Houtense bodem zijn te zien geweest. Theater Aan de 
Slinger is hiermee aantoonbaar een geliefd podium 
voor ons Houtens talent. Jeugdtheaterschool Aan de 
Slinger heeft haar eerste lustrum mogen beleven met 
inmiddels meer dan honderdtwintig leerlingen.

C) FILMPROGRAMMERING

Met de bouw van de Kleine Zaal is de filmvertoning verhuisd naar een heuse filmzaal met comfortabele stoelen 
die recht doen aan de filmliefhebber. De Kleine Zaal beschikt over minder stoelen, maar we draaien op veel meer 
dagen per week films, ook op de meer uitgaansavonden. We draaien recent uitgebrachte films (genre art-house). 
Voor de filmdistributeurs zijn wij een zogenaamd ‘second run’ theater. Dit houdt in dat wij films mogen draaien 
op zijn vroegst zes weken na de première. Het voor de regio unieke aanbod, de goede bereikbaarheid van ons 
(film)theater, het feit dat we geen reclame tussendoor  tonen en een vertrouwde en veilige entourage bieden, 
maken het bezoek zeer aantrekkelijk voor de filmliefhebber.

Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). In 
juni 2012 zijn we gestart met de zogenaamde ‘Buitenbioscoop’. Op vier avonden in juni en juli vertonen we vanaf 
22.30 uur succesfilms van het seizoen op het plein voor het theater. De belangstelling was weer bijzonder groot.

D) BEELDENDE KUNST

Kunst om de Hoek heeft de exposities georganiseerd in de beide foyers van het theater. Dit jaar was Theater Aan 
de Slinger ook de centrale ontmoetingsplek voor de Kunstfietsdagen.
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BEZOEKERS

Zoals eerder al aangegeven was de gemiddelde bezettingsgraad over alle 100 professionele voorstellingen in 
2016 74,33 %. In de grote theaterzaal beschikken we over 288 te verkopen stoelen voor de voorstellingen voor 
volwassenen. Bij de jeugdvoorstellingen en een aantal specifieke voorstellingen voor volwassenen wordt door 
de artiesten een afwijkend totaal aantal te verkopen stoelen aangegeven. In de Kleine Zaal beschikken we over 
86 te verkopen stoelen. Deze aantallen hanteren wij bij het bepalen van de bezettingsgraad. In 2016 bezochten 
17.528 bezoekers de professionele theatervoorstellingen. De filmavonden trokken in 2016 5.613 bezoekers. Naar 
amateurvoorstellingen (Houten Presenteert) en andere evenementen van Houtense bodem kwamen 17.360  
bezoekers. Tijdens culturele verhuringen (onder andere schoolvoorstellingen), commerciële verhuringen en 
besloten (gratis) voorstellingen wisten 9.875 bezoekers het theater te vinden. In totaal ontvingen wij 50.376  
bezoekers in de theaterzalen. Daarnaast ontvingen we 3.900 bezoekers tijdens de twee buitenfestivals. Sinds de 
oprichting van Theater De Kring in 1990 bedraagt het cumulatieve aantal bezoekers bij theatervoorstellingen 
ultimo 2016 230.960.

NB. De jaren vóór juni 2008 hebben betrekking op Theater De Kring.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
aantal voorstellingen 100 99 75 74 90 83 76 82 56 56
aantal bezoekers 17.360 20.267 13.625 13.466 15.633 15.070 13.490 15.006 10.202 7.071
gemiddeld aantal 
bezoekers per voorstelling

174 205 182 182 174 182 178 183 182 126

*  het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling is vanaf 2016 niet goed meer te vergelijken met de 
voorgaande jaren door het gebruik van de Kleine Zaal en Landgoed Wickenburgh.
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KAARTVERKOOP

Na het uitkomen van de theaterbrochure hebben ‘Vrienden 
van Theater Aan de Slinger’ het recht om een week eerder 
kaarten via internet of bestelformulier te kopen. Na deze 
week start de kaartverkoop voor alle belangstellenden. De 
verkoop via internet is enorm gestegen. Dit scheelt veel 
administratief werk. Verder kunnen kaarten telefonisch, per 
e-mail of bij één van onze voorverkoopadressen (Boekhandel 
Wijs, Readshop en Bibliotheek Lek & IJssel) worden gekocht. 
Theater Aan de Slinger maakt gebruik van een kassasysteem 
waarmee klanten zelf hun kaartje thuis printen of hun 
kaartje bij de kaartcontrole kunnen tonen op hun mobiel. De 
plaatsen zijn geplaceerd. Gasten kunnen aan de kassa niet 
meer met cash geld betalen. Door een succesvolle campagne 
is de overgang naar ‘alleen pin’ uitstekend verlopen. 

BEZOEKERS EN PUBLICITEIT

ONDERZOEK
Kennis over onze doelgroepen zien wij als eerste vereiste voor een goed marketingplan. Middels het kassasysteem 
en enquêtes komen alle onderdelen van onze bedrijfsvoering aan het licht, bijvoorbeeld programmering, 
gastvrijheid, horeca en bereikbaarheid. Wij maken gebruik van zogenaamde query’s op het bezoekersbestand 
voor het maken van bezoekersselecties.
 
SWOT ANALYSE
Sterke.punten

 � het theater scoort uitstekend onder de bezoekers (gebouw, personeel, programmering, communicatie): 97% is 
tevreden tot zeer tevreden;

 � het theater heeft een belangrijke rol in het culturele veld van Houten en ook in de regio;
 � een uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer (10 minuten met de trein van Utrecht CS) en goede 

parkeergelegenheid;
 � onze ‘Vlaamse’ gastvrijheid voor bezoekers en artiesten;
 � een in de samenleving ingebedde programmering;
 � veel vrijwilligers, de ambassadeurs van het theater.

Zwakke.punten
 � geen nevenruimten;
 � een te kleine Theaterzaal, dus snel uitverkocht bij grote namen (288 zitplaatsen). Een derde van onze 

voorstellingen is uitverkocht;
 � de kwetsbaarheid in de continuïteit van de bedrijfsvoering, omdat de werkzaamheden met een klein team 

gedaan worden.

Kansen
 � de Houtense samenleving, het culturele veld en de politiek waardeert de werkwijze van het theater;
 � de samenwerking met andere theaters op allerlei gebied (programmering, personeel, marketing);
 � het grote aantal Vrienden (ruim 1250 personen) toont de betrokkenheid vanuit de samenleving.
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Bedreigingen
 � particuliere fondsen steunen onze activiteiten, maar na twee jaar geven zij aan dat wij het zonder hun steun 

moeten doen; 
 � geen indexering van het gemeentelijke subsidiebedrag;
 � geen extra bijdragen van de gemeente voor matching educatie projecten, dit in tegenstelling tot negen 

andere gemeenten in de provincie Utrecht.
 
PROMOTIEMIDDELEN/KANALEN

 � seizoenbrochure
 � websites
 � digitale nieuwsbrieven en e-mails vanuit kassasysteem
 � Facebook en Twitter
 � drukwerk (eigen posters/flyers/folders en posters/flyers van voorstellingen)
 � drukwerk verkrijgbaar bij diverse winkels, bibliotheek, wijkcentra en bedrijven
 � stands bij activiteitenmarkten
 � wekelijks redactionele aandacht in twee plaatselijke huis-aan-huisbladen
 � regelmatig advertenties en/of acties in de twee plaatselijke huis-aan-huisbladen
 � advertenties/redactionele aandacht in regionale media (Uitloper Utrecht, AD/UN)
 � 2-signs bij speciale activiteiten
 � rechtstreekse en structurele promotie bij alle basisscholen en BSO’s
 � rechtstreekse en structurele promotie bij middelbare scholen in Houten e.o.
 � jongerenpanel
 � Proef het theater, de opening van het seizoen
 � narrowcasting
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EDUCATIE  
AAN DE SLINGER



22

Stichting Aan de Slinger  |  Jaarverslag 2016

Voor de projecten die zijn uitgevoerd in 2016 vervulde Educatie Aan de 
Slinger de rol van initiator, adviseur, projectcoördinator, fondsenwerver en 
bewaker van de kwaliteit.

PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

MUSICUS IN DE KLAS
In Houten namen 22 basisscholen deel aan het project Musicus in de klas. De groepen 5 en 
6 kregen vijfmaal bezoek van een musicus. Van dichtbij maakten leerlingen kennis met 
verschillende instrumenten, klassieke en lichte muziek en een musicus met passie voor zijn 
instrument. Het project is dit jaar verdiept met extra lesmateriaal door de gelden vanuit de 
regeling Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016). Het project is uitgevoerd in de periode 

januari tot juni 2016.

VERDIEPINGSPROGRAMMA ‘ZING, LUISTER EN MAAK MUZIEK’ (CMK)
Het verdiepingsprogramma Zing, luister en maak muziek is een driejarig muziekproject 
op 22 basisscholen, ontwikkeld vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016). Het 
project is gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van muziekonderwijs in 
het primair onderwijs. Dit jaar is het laatste jaar van het project. 

In groep 4 is wederom een vervolg gegeven aan zingen in de klas. Er is in de afgelopen drie jaar nieuw 
liedrepertoire opgebouwd. In groep 5 en 6 is aan de hand van korte filmpjes gesproken over muziek en 
muziekinstrumenten. Het beeldmateriaal riep verwondering op, enthousiasmeerde en verraste de leerlingen. 
Dit onderdeel sloot naadloos aan op het bestaande project ‘Musicus in de klas’. In groep 7 en 8 is actief muziek 
gemaakt en samen gespeeld. Twee musici van het Fort van de Verbeelding kwamen een dagdeel op school en 
namen bijzondere instrumenten mee. Aan het einde van de dag voerden leerlingen het muziekstuk op voor 
medeleerlingen en ouders. Naast de gastlessen waren er vier bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering van 
de leerkrachten.

CIRCUSTHEATER
Op de H. Familieschool vond de pilot Circustheater plaats. In groep 6 en 7 maakten 
leerlingen kennis met circustechnieken en drama. De groepen kregen zes lessen. Bij 
het project was een circus- en een dramadocent betrokken. Zij hebben samen met de 
leerlingen toegewerkt naar een presentatie voor ouders en medeleerlingen op 19 april 
2016.

LOEREN BIJ DE BOEREN
Het educatieproject bij Loeren bij de Boeren heeft geen doorgang gevonden.  De beoogde basisscholen bleken 
einde van het seizoen te druk te hebben met bestaande activiteiten. De dichtstbijzijnde basisschool zat net in de 
overgang naar een ander onderwijssysteem.
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ZINGEN IN DE KLAS
In mei en juni 2016 werd het project Zingen in de klas uitgevoerd op basisschool De 
Boogerd in ’t Goy. Een vakdocent muziek gaf zes weken les aan alle groepen. Er is 
een impuls gegeven aan muziekonderwijs door het opbouwen van liedrepertoire, 
inspiratielessen voor leerkrachten en een opdrachtenmap. Het project is afgesloten met 
een presentatie voor ouders op 29 juni 2016.

FLUENTA DANSPROJECTEN
Op basisschool Wereldwijs is een vervolg gegeven aan het project Dans in je groep. Het 
project Dans in je groep II is gericht op het trainen van de leerkracht. Een lessenserie 
werd besproken met de danscoach, vervolgens werden twee van de vier lessen bezocht 
door de danscoach en er was feedback voor de leerkracht. Alle leerkrachten namen deel 
aan dit nascholingstraject (december 2015 t/m maart 2016). Dit project is mede mogelijk 

door de regeling Buurtsportcoach.
In het najaar van 2016 is Dans in je groep III gerealiseerd, ook een coachingstraject voor leerkrachten. Het 
dansonderwijs is steeds meer ingebed in het curriculum van de school.
Alle groepen kregen vier danslessen van de eigen leerkracht. Een dansdocent heeft in een voorgesprek met de 
leerkracht de lessen voorbereid. Bij twee lessen was de dansdocent aanwezig als coach voor begeleiding en 
feedback.

Op basisschool de Fontein werd het kennismakingsproject over dansexpressie Dans in je groep georganiseerd. 
Tijdens de studiedag op 19 februari was het hele team aanwezig bij de training onder leiding van Sophie van 
Heesewijk. De lessen werden gegeven in maart, april en mei 2016.

DANSPROJECT BS RIDDERSPOOR
Nog niet eerder werkte Educatie Aan de Slinger samen met basisschool Ridderspoor. Budget uit de regeling 
Buurtsportcoach maakte het mogelijk in het najaar een dansproject op deze school te starten, ter wederzijdse 
kennismaking en om dansonderwijs een impuls te geven op de school. Het project is uitgevoerd in twee groepen 
4, een groep 5, 7, 7/8 en 8. Zes groepen in totaal maakten in vier lessen kennis met muziek en beweging. De vierde 
les was een open les waarbij ouders kwamen kijken. Dit project werd in februari 2016 afgerond.
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DANSPROJECTEN IN HET PO 

VOOR ALTIJD JONG!
Het dansproject Voor altijd jong! was een project voor groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs. Het thema van de danslessen sloot aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek. De vakdocent zorgde voor drie inspirerende lessen rondom 
het thema van de Kinderboekenweek. Na de derde les werden de dansen op school 
gepresenteerd. De scholen hebben de presentaties voor andere groepen en ouders 

opgenomen in het afsluitende programma van de Kinderboekenweek. 

DANSEN MET DE SINT
Ook dit jaar organiseerde Educatie Aan de Slinger een serie van drie danslessen met het 
thema Sinterklaas. Leerlingen van groep 1-2 en 3-4 dansten enthousiast als Pieten, Sint 
of het paard. Aan het einde van de derde les presenteerden zij de dans aan hun ouders 
en genodigden. Op meerdere scholen is de dans ook tijdens de Sinterklaasviering 
uitgevoerd.

PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

PROGRAMMA MET HEEMLANDEN (KUNSTENDAG EN GEDICHTENDAG)
De Kunstendag voor Havo 4 vond plaats op 16 februari 2016. Alle leerlingen volgden twee workshops: één 
workshop op school, één workshop op een locatie in de culturele omgeving van de school. 
De Gedichtendag voor Atheneum 3 vond plaats op 20 december 2016. Een dag met workshops, een beeldende 
activiteit en een podiumpresentatie. De gedichten vormden de inspiratiebron bij de workshops sing & 
songwriting, dans, rap, drama en bewegingstheater. Onder leiding van ervaren workshopleiders werd gewerkt 
aan een presentatie voor medeleerlingen en ouders in Theater Aan de Slinger. 

ART4U - HAMLET
Op 11 november 2016 werd een cultuurdag gehouden rondom de voorstelling Hamlet van toneelgezelschap 
Zep. Leerlingen van Atheneum 4 van College de Heemlanden en 3e jaarsleerlingen van Wellant VMBO maakten 
een keuze uit vier workshops: Rijm & beat, stagefighting, drama en hiphopmoves. Iedere leerling volgde twee 
workshops op school. Alle leerlingen bezochten de voorstelling in Theater Aan de Slinger. 

VLOGGERSPROJECT MET WELLANT
In het najaar van 2016 maakten leerlingen kennis met beeldtaal en het maken van een eigen vlog. Wat is een 
vlog en wat voor vlogger wil je zijn? Leerlingen bekeken verschillende vlogs van bekende vloggers in Nederland. 
Leerlingen kozen een onderwerp en bepaalden de locatie, de aankleding, de belichting en de camerastandpunten. 
Het filmmateriaal werd bewerkt en voorzien van tekst en muziek. De begeleiding was in handen van een drama- 
en filmdocent. Het vloggersproject was een pilot in samenwerking met het Wellant College VMBO. Er namen vijf 
klassen deel met 3e jaars leerlingen.
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PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR

DANSENDE WOORDEN IV
Dansende Woorden vond plaats op 20 maart 2016 in Theater Aan de Slinger. 
Gedichtenmakers en makers van beeldend werk van College de Heemlanden en 90 
jonge dansers van zes Houtense dansscholen werkten mee aan de voorstelling waarin 
zij op zoek gingen naar de verbinding tussen poëzie, beeldende kunst en dans. Een 
middag met prachtige dansen, uiteenlopend van klassiek tot modern en hiphop voor 

familie, vrienden en dansliefhebbers. In de foyer was een tentoonstelling ingericht met beeldend werk en poëzie. 

DANSPROJECT ROOTS 
Een talentontwikkelingsproject bij de dansvoorstelling Kymani van het Internationaal 
Danstheater. In december 2015 startten 15 amateurdansers tussen de 12 en 15 jaar van 
Stardance, balletschool Helen Wilson en Dansstudio Olga van Koningsbrugge met de 
voorbereidingen. De begeleiding was in handen van Ireen Kurvers, choreograaf. De 
deelnemers maakten eigen dansmateriaal dat werd ingezet tijdens de professionele 

voorstelling die op 30 januari 2016 plaatsvond in Theater Aan de Slinger. 

Daar maakten de deelnemers ook kennis met de professionele dansers en de choreograaf van het Internationaal 
Danstheater.

RONDJE KUNST
Van 18 juni t/m 2 juli exposeerden 51 kunstenaars in de etalages van winkelcentrum Het 
Rond. De kunstenaars vormden een mooie afspiegeling van de creativiteit die Houten 
rijk is. De kunstenaars waren van alle leeftijden, van 14 jaar tot en met 60+. Beginners 
en gevorderden lieten hun werk naast elkaar zien, verdeeld over 25 locaties. 
Dit project is een samenwerking van Educatie Aan de Slinger, Belangenvereniging Het 

Rond, Kunst om de Hoek en Ars Peintura.

WORKSHOPDAGEN THEATER
De workshopdagen theater hebben geen doorgang gevonden.  Het geplande weekend viel precies in de 
periode dat de verschillende toneelgezelschappen in Houten erg druk waren met de voorbereidingen van hun 
voorstellingen. De workshopdagen worden verplaatst naar een later moment.

HOUSE OF HOUTEN
In het project House of Houten werden drie generaties met elkaar gemixt d.m.v. muziek.
Leerlingen uit groep 8 maakten kennis met ouderen en hun levensverhalen. De 
leerlingen interviewden iemand van boven de 75 jaar (een buurvrouw, een opa of 
oma of iemand uit het zorgcentrum). Zij spraken met de ouderen over hun jeugd en 
welke rol muziek heeft gespeeld in hun leven. De interviews werden opgenomen en er 

werd een minidocumentaire gemaakt. Deze minidocumentaire werd bekeken door jonge singer-songwriters. Zij 
onderzochten of zij een verbinding konden leggen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ muziek. Met hun ideeën over muziek 
en nieuwe technieken maakten zij een eigen song. Zij werden in een masterclass begeleid door een professionele 
singer-songwriter. Het project werd op 31 januari 2017 afgesloten met de presentatie van de minidocumentaire en 
(live) muziek. Na afloop ontmoetten de drie generaties elkaar en was er gelegenheid tot gesprek en uitwisseling.
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DANSPROJECT MET AYA 
Op 25 november 2016 speelde Danstheater AYA in Theater Aan de Slinger de voorstelling 
Snow White & de 7 breakers. Aan deze voorstelling was een bijzondere project gekoppeld 
voor jonge dansamateurs uit Houten tussen de 8 en 16 jaar. Er waren 27 deelnemers 
van verschillende dansscholen die deelnamen aan de workshop en de auditie. Met 8 
deelnemers is een talentontwikkelingstraject gestart met extra repetities. Zij dansten 

een scène mee tijdens de voorstelling. Hierbij stond de ontmoeting met de professionele dansers op de dag van 
de voorstelling centraal.

HIPHOP HOERA!
Rondom de kindervoorstelling Hiphop hoera! is een dans/beeldend project gemaakt voor kinderen van 
de TaalSpeelGroep Houten. Anne van Engeland (dansschool Stardance) gaf vier danslessen waarin het 
voorstellingsbezoek werd voorbereid. In de herfstvakantie gingen de kinderen en hun begeleiders naar de 
voorstelling in het theater. In de weken daarna liet beeldend kunstenaar Dorothee Dijkhuis de kinderen 
kennismaken met verschillende materialen en technieken. De thema’s van de voorstelling kwamen op 
verschillende manieren terug in het beeldend werk of tijdens het samenwerken. Er is een korte film gemaakt van 
de verschillende activiteiten. Het project werd afgesloten met een tentoonstelling op donderdag 24 november 
2016 in basisschool de Bengelbongerd. Tijdens de opening is er gedanst en is de korte filmimpressie van het hele 
project getoond aan (groot)ouders van de leerlingen. Het project kreeg ook aandacht bij de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Houten.

BUREAU HOUTEN
Na het succes van Hartje Houten twee jaar geleden brachten Aan de Slinger en 
stichting Jazz Houten in december 2016 een nieuwe kerstproductie op de planken: 
Bureau Houten. Maar liefst zeventig amateurkunstenaars en vijf jonge professionele 
makers werkten er aan mee. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met Big 
Band Houten, diverse theatergezelschappen, Shine, het Houtens Muziek Collectief en 

Jeugdtheaterschool Aan de Slinger. Een podium vol Houtens talent!

De voorstelling Bureau Houten is het resultaat van een vier maanden durend multidisciplinair educatief project in 
de gemeente Houten en omstreken. De deelnemers volgden een intensief traject van kennismaking en aftasting 
d.m.v. wekelijkse repetities (18 weken) met het eigen gezelschap, ensemble repetities (zeven maal) tot en met de 
generale repetitie en de daadwerkelijke uitvoeringen (zes maal). Tijdens de productie smolten alle afzonderlijke 
kunstdisciplines samen tot één groot geheel. 
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DEELNEMERSAANTALLEN

PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
 � Musicus in de klas 1250 leerlingen onder schooltijd (50 groepen)
 � Circustheater 46 leerlingen onder schooltijd (2 groepen)
 � Verdiepingsprogramma 3575 leerlingen onder schooltijd (143 groepen)
 � Fluenta dansprojecten Wereldwijs 225 leerlingen onder schooltijd (9 groepen)
 � De Fontein  300 leerlingen onder schooltijd (12 groepen)
 � Wereldwijs  225 leerlingen onder schooltijd (9 groepen) 
 � Dansproject Ridderspoor  150 leerlingen onder schooltijd (6 groepen)
 � Dansproject Voor altijd jong! 170 leerlingen onder schooltijd (6 groepen)
 � Dansen met de Sint 592 leerlingen onder schooltijd (29 groepen)

PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
 � Kunstendag 157 leerlingen onder schooltijd (6 klassen à 25 leerlingen)
 � Gedichtendag 150 leerlingen onder schooltijd (6 klassen à 25 leerlingen)
 � Art4U, Wellant 125 leerlingen onder schooltijd (5 klassen à 25 leerlingen
 � Art4U Heemlanden + Wellant  275 leerlingen onder schooltijd (11 klassen à 25 leerlingen)

PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR
 � Dansende Woorden IV  90 amateurdansers tot 20 jaar, 12 gedichtenmakers en makers van beeldend 

werk uit Atheneum 3 van College de Heemlanden, 214 bezoekers bij de 
voorstelling

 � Dansproject Roots 15 amateurdansers
 � Rondje Kunst 51 (amateur)kunstenaars
 � House of Houten 30 leerlingen Primair Onderwijs, 11 75-plusssers, 5 jonge singer-songwiters
 � Dansproject Aya 27 amateurdansers
 � Rondom Hiphop hoera!  16 deelnemers van de TaalSpeelGroep Houten
 � Bureau Houten 71 amateurkunstenaars, 7 jonge professionele makers 

VOORBEREIDING IN 2016 VOOR PROJECTEN IN 2017 
 � Musicus in de klas
 � Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit (2017-2020)
 � Fluentaproject: vervolg op Zingen in de klas
 � Korenfestival 2017 
 � Kunstendag Havo 4, College de Heemlanden
 � Dansende Woorden V: poëzie, beeldend werk, dans
 � Loeren bij de Boeren
 � Filmfestival Houten
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CULTUUR  
AAN DE SLINGER
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Cultuur Aan de Slinger bevordert kunst en cultuur in Houten. Wij 
willen zoveel mogelijk inwoners van Houten en omgeving in aanraking 
laten komen met kunst en cultuur. Dit doel bereiken wij door binnen 
het Houtense culturele veld te verbinden, initiëren, informeren en 

organiseren. 2016 was een succesvol jaar. We brachten deze doelstellingen tot leven door het organiseren van o.a. 
een weekend lang Loeren bij de Boeren, House of Houten, het 10-jarig jubileum van Gluren bij de Buren, diverse 
cultuurcafés, Likkebaarden langs de Linie en de vernieuwde website van UitinHouten.  

In het kort een overzicht van onze activiteiten:

 � Cultuurmakelaar 
 � Cultuurcafés:

 -  Geef Cultuur in Houten een Slinger
 -  Proeftuin Houten
 -  Lancering website UitinHouten
 -  Panelbijeenkomst
 -  Hoe schrijf ik een goed persbericht?

 � Kersen en dadels 
 � Cultuurnacht – Vergeet de tijd  

 � Likkebaarden langs de Linie
 � Krachtvoer 
 � Loeren bij de Boeren
 � Gluren bij de Buren 
 � House of Houten
 � Gezellige wintermiddag: matineevoorstelling 

Bureau Houten
 � Nieuwe website Uit in Houten & uitagenda 

Trefpunt 

CULTUURMAKELAAR

Peilers:  Verbinden en informeren

Bij Cultuur Aan de Slinger is de cultuurmakelaar ondergebracht. De cultuurmakelaar speelt een activerende 
en aanjagende rol om het culturele vermogen van de Houtense samenleving aan te boren en verbindingen te 
leggen. Een makelaar die de bestaande cultuur verrijkt met impulsen van buitenaf. Een belangrijke taak van een 
cultuurmakelaar is het doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen bouwen. Regelmatig houdt de 
cultuurmakelaar gesprekken met amateurgroepen en/of individuen in het veld. Deze gesprekken worden formeel 
en informeel gevoerd.

Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die waardevol kan zijn voor andere partijen. Hierbij valt 
te denken aan adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de regio, enz.  Cultuur Aan de Slinger 
probeert deze informatie up-to-date te houden en beschikbaar te stellen aan publiek en culturele (amateur)
instellingen.

Een aantal concrete voorbeelden uit 2016 is de begeleiding van enkele Houtense Helden bij de organisatie van 
het eerste Heldenfestival en het Flierefluitersfestival. De cultuurmakelaar wordt regelmatig benaderd door 
verschillende partijen voor het tippen van lokale artiesten die spelen op bijvoorbeeld de Nieuwjaarsontmoeting 
van de gemeente Houten, IKH en diverse andere gelegenheden.  Ook was de cultuurmakelaar vertegenwoordigd 
in de jury van een portrettenwedstrijd georganiseerd door Kunst om de Hoek. Cultuur Aan de Slinger is 
gesprekspartner van diverse lokale partijen, zoals de bibliotheek, van Houten&co en uiteraard de verenigingen en 
culturele ondernemers in Houten. Tot slot denkt de cultuurmakelaar mee bij de opzet van de nieuwe cultuurvisie 
van de gemeente Houten.
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CULTUURCAFÉS
Pijlers Verbinden, Initiëren, Informeren en Organiseren
Data: 3 februari ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geef Cultuur in Houten een Slinger
 5 maart ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proeftuin Houten
 15 maart ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panelbijeenkomst Educatie en Cultuur Aan de Slinger
 28 november ... . . . . . . . . . . . Lancering nieuwe website UitinHouten
 8 december.... . . . . . . . . . . . . . . Hoe schrijf ik een goed persbericht?
Samenwerking John Venneman, Houtense Helden, culturele veld, Trea Scholten, gemeente   
 Houten, Prins Bernhard Cultuurfonds 

Speciaal voor het culturele veld werden in 2016 vijf cultuur(kennis)cafés georganiseerd die de kennis vergroten 
over een specifiek thema. Tijdens de cultuurcafés kan iedereen die zich verbonden voelt met cultuur in Houten 
zich gratis inschrijven. Na afloop geven deelnemers een vrijwillige bijdrage om nieuwe cultuurcafés mogelijk te 
maken.  

CULTURELE ONTMOETING ‘KERSEN EN DADELS’
Pijlers Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum 31 maart 2016
Samenwerking Shine, van Houten&co en Theater Aan de Slinger 
Aantal personen 250

De bewoners van Houten en de vluchtelingen die vorig jaar in Sporthal De Wetering tijdelijk verbleven hebben 
een warme band opgebouwd. Om die nog meer kracht bij te zetten is er door Theater Aan de Slinger, van 
Houten&co en jongerenorganisatie Shine een culturele ontmoeting georganiseerd. Deze ontmoeting is Kersen en 
Dadels genoemd, als symbool voor de verschillende culturen. Eerst werd een (volledig uitverkochte) gezamenlijke 
maaltijd gehouden. Na het diner volgden een aantal lezingen die de situaties in Syrië en Eritrea behandelden. 
Voorts werd de door Shine gemaakte ’Wijkmusical’ opgevoerd door bewoners uit de omgeving van ’t Wed en het 
Achterom. De avond werd afgesloten met een zangconcert dat gegeven werd door een Syrisch koor en enkele 
muzikanten die vanuit heel Nederland naar Houten gekomen waren. 

CULTUURNACHT – VERGEET DE TIJD 
Pijlers  Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum  2 april 2016
Samenwerking  bestuur Cultuurnacht, Monotremata, Olga van Koningsbrugge, Tijgerlelie, Houtense 

Helden, Bastiaan de Zwitser, Theaterkoor Houten 
Publieksbereik 150

Tijdens de tiende editie van Cultuurnacht Houten op zaterdag 2 april organiseerde Cultuur Aan de Slinger een 
route door het Slingergebied met allerlei optredens. De route genaamd Vergeet de tijd, waarin verhalenverteller 
Bastiaan de Zwitser het publiek meenam in zijn verhaal over knikkers, was een groot succes. Met zijn verhaal 
verbond hij de verschillende optredens, die te bekijken waren op bijzondere plekken in het Slingergebied, met 
elkaar. Zo stond het Theaterkoor Houten op de tribune van de Theaterzaal in Theater Aan de Slinger en het publiek 
op het podium. Vervolgens draaide het publiek zich om en zag men een dansduet van Dansstudio Olga van 
Koningsbrugge. Via het zijtoneel werd het publiek naar de laad- en losruimte van het theater geleid, om daar het 
gezelschap Monotremata te bekijken. Het verhaal werd buiten in de Droomcirkel afgesloten, waarna men nog het 
laatste onderdeel van de route kon bijwonen: het optreden van Tijgerlelie in de Volle Bak. Een mooie avond met 
verrassende optredens in het Slingergebied. 
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LIKKEBAARDEN LANGS DE LINIE
Pijlers  Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum  21 mei 2016
Samenwerking  Staatsbosbeheer, Fort Werk aan de Korte Uitweg, Werk aan de Groeneweg, Fort 

Honswijk, gemeente Houten, Linieland, diverse lokale artiesten 
Publieksbereik 120

Op zaterdag 21 mei organiseerde Cultuur Aan de Slinger de tweede editie van Likkebaarden langs de Linie. De 
bekendheid van de rondom Houten liggende forten wordt vergroot door een dergelijk evenement. Lokaal talent 
krijgt een bijzonder podium en een breed publiek. Ook worden er heerlijke (biologische) gerechten uit de streek 
gegeten. De geschiedenis van het fort komt aan bod tijdens het evenement. Op deze manier worden verschillende 
componenten en disciplines met elkaar verbonden. Op drie locaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
konden bezoekers van Likkebaarden langs de Linie genieten van gerechten uit de Kromme Rijnstreek. Gasten 
werden verwelkomd met een drankje bij het mooie Werk aan de Groeneweg, het voorgerecht met hammen 
van het Blokhovens Linievarken en muziek van Houtens Kamerkoor Rondo. Vervolgens werden bezoekers met 
een ouderwetse Amerikaanse schoolbus naar fort Honswijk gebracht. Dit torenfort is normaal gesproken niet 
toegankelijk voor publiek. De gasten zagen hier een moderne dans van Stardance, kregen een rondleiding in 
het fort en aten een kaassoep. Hierna werden de gasten naar het Werk aan de Korte Uitweg in Tull en ’t Waal 
gebracht. Daar werd het hoofdgerecht en het  dessert genuttigd. In één van de ruimtes (normaal het ‘thuis’ van 
de vleermuizen) stond een lichtkunstwerk van de jonge Houtense kunstenaar Rense Jansen. Een verhalenverteller 
bracht aan tafel de geschiedenis van de forten tot leven. Tot slot trad de Houtense zangeres Salomé Pieris op en 
gaf een passen afsluiting aan deze mooie en culinaire avond.
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LOEREN BIJ DE BOEREN
Pijlers  Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum  2 en 3 juli 2016
Samenwerking  Het Vonkt, AVS, Liselot van der Speld, Rabobank Kromme Rijnstreek, Local2Local, 

Landwinkel de Lindeboom, Brouwerij Hommeles (leverancier van speciaalbieren uit 
Houten), Hogeschool Utrecht en HKU, Café Theater Festival 

Publieksbereik 2400

Op 2 en 3 juli 2016 vond de derde editie van het culturele festival Loeren bij de Boeren plaats in ’t Goy. Voor het 
eerst konden bezoekers een weekend lang Loeren bij de Boeren. Er waren maar liefst 33 acts in een mix van 
theater, muziek en randprogrammering. Op het hoofdterrein bij boer Vernooij en in de kersenboomgaard bij boer 
Gerard traden onder andere Eefje de Visser, The Cosmic Carnival en Edison Effect op. Ook liet Houtens muzikaal 
talent van zich horen. De creatieve randprogrammering zorgde voor veel vermaak en verdieping. Er was theater 
op locatie op Landgoed Wickenburgh en bij Landwinkel de Lindeboom. Trots kondigde gastheer boer Vernooij 
een van de topacts aan: Ellen ten Damme. Zij bracht een bijzondere show. De afsluiter Triple P Brassband bracht 
iedereen aan het dansen.

Het festivalterrein was flink modderig door de regen. Het mocht de pret niet drukken: er werd in de plassen 
gestampt en iedereen had zijn vrolijkste kaplaarzen aangetrokken. Toen zondag na een fikse onweersbui de zon 
doorbrak, genoten alle bezoekers en artiesten dubbel.

Er is hard gewerkt door de organisatie en de 160 vrijwilligers. Onder de bezoekers is een enquête gehouden onder 
100 aanwezigen. De muziekprogrammering was de grootste trekker van het festival. De goede sfeer, Ellen ten 
Damme en muziek in het algemeen worden als positief benoemd. Met name opmerkingen over de modder op het 
terrein zijn verbeterpunten. 
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KRACHTVOER  
Pijlers Initiëren en Organiseren  
Datum voorjaar 2016
Samenwerking  HU, Hi Gain Guitars, het Houtens Muziek Collectief, SHINE, het Open Podium en van 

Houten&co
Publieksbereik 300

Het afgelopen jaar heeft Cultuur Aan de Slinger ingezet op talentontwikkeling van jongeren van 14 tot en met 
25 jaar in de discipline popmuziek. Samen met een groep vierdejaars studenten van de opleiding Culturele 
en Maatschappelijke Vorming is het project talentontwikkeling in Houten op de kaart gezet. Het traject is 
opgebouwd uit drie fases: kennis maken met, verdiepen en stimuleren van de talenten.

In 2016 is op initiatief van de cultuurmakelaar een begin gemaakt met de verdere kennismaking met de 
organisaties in Houten die zich bezig houden met talentontwikkeling. Om het project concreter te maken 
en handvatten te geven, is het project Krachtvoer opgestart. Krachtvoer is een muzikale wedstrijd waarin 
beginnende bands en muzikanten aan mee konden doen. Ze streden om een speelplek op het Houten Talent 
podium (kersenpodium) tijdens het festival Loeren bij de Boeren. Daarnaast traden op het kersenpodium ook 
jonge bands en artiesten uit de regio op. Veel optreden is het devies! Zo worden de artistieke prestaties vergroot, 
krijgt talentontwikkeling voet aan de grond in Houten en krijgen jongeren de kans zich verder te ontwikkelen. 

GLUREN BIJ DE BUREN
Pijlers  Verbinden en Organiseren
Datum  2 oktober 2016
Samenwerking (amateur)kunstenaars, winkeliers Oude Dorp, inwoners van     
 wijken in (rondom Oude Dorp) Houten, Local2Local
Publieksbereik 2000

Zondagmiddag 2 oktober 2016 gingen de deuren van huiskamers in Houten open voor het festival Gluren bij 
de Buren. Voor het tiende jaar op rij waren er veel muziek- en theateroptredens te bewonderen. Zo zag men de 
winnaars van theaterfestivals, Houtens talent én toppers van de afgelopen edities van Gluren bij de Buren.

Na 10 jaar door verschillende wijken te hebben rondgezworven, was het tijd om door heel Houten te Gluren bij 
de Buren! Er waren 66 verschillende acts in de huiskamers van Houten en omgeving. Bij deze jubileumeditie 
was een aantal toppers uit de voorgaande jaren gevraagd terug te komen, zoals het muzikale duo DEWITT, 
kleinkunstenaar Mondo Leone, verhalenverteller Bastiaan de Zwitser en komediant Jasper Smit. Ook waren de 
winnaars van het Café Theater Festival in Utrecht en het Fringe Festival in Amsterdam naar Houten gehaald voor 
deze feestelijke editie. Natuurlijk was er ook veel talent uit Houten! Zo was er bijvoorbeeld een mooie pianoroute 
ontwikkeld in samenwerking met het Houtens Muziek Collectief.

Het gratis festival werd geopend in de ‘Centrale Huiskamer’ op het Plein door wethouder Kees van Dalen. Naast 
de huiskameroptredens was er voor de Albert Heijn in het Oude Dorp een streekmarkt te bezoeken. De regen 
kwam deze zondagmiddag af en toe met bakken uit de hemel, maar toch zijn er 3.246 bezoeken in de huiskamers 
geteld, een prachtig aantal.
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HOUSE OF HOUTEN
Pijlers Verbinden
Datum Najaar 2016
Samenwerking  Krachtfabriek, St. Michiel in Schalkwijk, jonge singer-songwriters, van Houten&co, 

jonge professionele film- en theatermaker, Anna Rune, Educatie Aan de Slinger
Publieksbereik 300

In het project House of Houten worden drie generaties bij elkaar gebracht door middel van muziek. De afgelopen 
maanden maakten leerlingen uit groep 8 van basisschool St. Michiel uit Schalkwijk kennis met ouderen en hun 
levensverhalen. De leerlingen interviewden iemand van boven de 75 jaar. Zij bevroegen de ouderen over hun jeugd 
(toen zij net zou oud waren als de groep 8 leerlingen nu) en welke rol muziek speelde in hun leven. De interviews 
werden opgenomen en er is een documentaire van gemaakt. Met het materiaal van de documentaire zijn jonge 
singer-songwriters aan de slag gegaan en maakten daarvan hun eigen nieuwe song. Vijf jongeren kregen daarbij 
een Masterclass van de winnaar uit het programma ‘De beste Singer Song Writer’: Anna Rune. De resultaten van 
dit project waren tijdens de eindpresentatie op 31 januari te bewonderen in Theater Aan de Slinger. Van de songs 
is een mooie ‘jukebox’ ontwikkeld door de Krachtfabriek, die rondreist door Houten. Zo worden drie generaties 
gemixt bij House of Houten.

GEZELLIGE WINTERMIDDAG: MATINEEVOORSTELLING BUREAU HOUTEN
Pijlers  Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum  18 december 2016
Samenwerking  het Haltnahuis, de overburen van Theater Aan de Slinger, mensen van de Krachtfabriek, 

het Rode Kruis en van Houten&co, Reinaerde, JoCa, Albert Heijn het Rond 
Publieksbereik 90

Op zondag 18 december speelde de kerstvoorstelling Bureau Houten in Theater Aan de Slinger. Een 
hartverwarmende muzikale voorstelling met ruim 70 amateurspelers uit heel Houten. 

De matineevoorstelling werd speciaal georganiseerd voor een bijzondere groep Houtenaren die het verdient 
om in het zonnetje gezet te worden en waarvoor kerst niet vanzelfsprekend de leukste tijd van het jaar is. Ze De 
gasten werden als echte VIPS onthaald door een Kerstman en kregen na afloop een goodiebag mee naar huis, met 
kaarsen van Reinaerde, een corsage gemaakt door kunstenares JoCa van oude boeken van Bibliotheek Lek & IJssel 
en een fles wijn van de Albert Heijn van het Rond.
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NIEUWE WEBSITE UIT IN HOUTEN & UITAGENDA TREFPUNT 
Aan de Slinger verzorgt wekelijks de culturele pagina in het huis-aan-huisblad het Trefpunt. Tevens treft men op 
UitinHouten.nl een overzicht van alle culturele activiteiten in Houten. Van festivals, cursussen en workshops, tot 
voorstellingen en exposities. Houten is een gemeente waar heel veel verschillende culturele activiteiten worden 
aangeboden. Een zo groot en divers mogelijk publiek gebruik laten maken van het cultuuraanbod in Houten, dat 
is waar Cultuur Aan de Slinger met de website UitinHouten dagelijks aan werkt. Deelnemen aan kunst en cultuur 
verhoogt de kwaliteit van het leven in de stad, vergroot de binding van bewoners en stimuleert de persoonlijke 
ontwikkeling van mensen. 

Een vaste vrijwilliger van Cultuur Aan de Slinger beheert de website. Sinds begin november 2016 is de website van 
UitinHouten volledig vernieuwd. Er is een flitsende campagne gevoerd, die in 2017 wordt voortgezet.

SOCIAL MEDIA
De sociale media kanalen zijn een belangrijke informatiebron voor het delen van informatie over de activiteiten 
van Cultuur Aan de Slinger en/of het delen van andere waardevolle informatie uit het culturele veld. Met 
name het medium Facebook wordt veelvuldig gebruikt. In het afgelopen jaar zijn de ‘vind ik leuks’ van de 
Facebookpagina van Cultuur Aan de Slinger toegenomen van 525 likes naar 745 likes. Dat is een stijging van bijna 
42 % ten opzichte van 2015. 

Het twitteraccount van Cultuur Aan de Slinger heeft 957 volgers. Daarnaast wordt er aan het culturele veld 
regelmatig een nieuwsbrief gestuurd naar een adressenbestand van 835 cultuurliefhebbers uit Houten en 
omstreken.
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GEBOUWENBEHEER
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GEBOUWENBEHEER

ALGEMEEN
Stichting Aan de Slinger is als huurder en beheerder verantwoordelijk voor het hele gebouw. Het gebouw is op 
te delen in twee delen: een theater en een gedeelte met theorie-, praktijk- en muzieklokalen. Door aanpassingen 
en kleine investeringen heeft Stichting Aan de Slinger het gebouw zo gebruiksvriendelijk mogelijk proberen te 
maken voor alle gebruikers. De gebruikers zijn divers: het theater- en filmpubliek, de artiesten (professioneel en 
amateur), technici, College de Heemlanden en haar leerlingen, Het Houtens Muziek Collectief en haar leerlingen 
en nog een aantal huurders, zoals Jeugdtheaterschool Aan de Slinger, Castellum Singers, het Vuurtoren koor en de 
BigBand Houten.

In de eerste twee maanden van 2016 is de afdeling gebouw en techniek hoofdzakelijk bezig geweest met het 
afronden van de bouw van de nieuwe Kleine Zaal. De eerste filmvertoningen waren ingepland vanaf 7 januari en 
de officiële opening op 4 maart. Om de Kleine Zaal vanaf de opening zo goed mogelijk te laten functioneren zijn 
de eerste twee maanden van het proefdraaien van films gebruikt om de op- en aanmerkingen van bezoekers en 
eigen medewerkers te inventariseren. Direct de aanpassingen gedaan aan de Kleine Zaal en de foyer.

INVESTERINGEN EN AANPASSINGEN GEBOUW
Vanaf 2014 zijn wij bezig met het vervangen van bestaande halogeen verlichting naar LED verlichting in het 
gehele gebouw. Het traject van aanpassen van de huidige verlichting naar LED is in 2015 en 2016 doorgezet. Het 
theater streeft ernaar om alle armaturen in 2018 met LED of vergelijkbare energiezuinige lichtbronnen te hebben 
uitgerust.
Om de ruimtes in het gebouw zo goed mogelijk te benutten zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om met 
een relatief kleine investering extra ruimte te creëren. In 2016 hebben wij de vloer van de foyer van de Theaterzaal 
met een kleine verbouwing uitgebreid. Hierdoor is er meer ruimte voor het publiek en is er meteen een podium 
gecreëerd voor kleine optredens in de foyer.

INVESTERINGEN EN AANPASSINGEN THEATERTECHNIEK
In 2016 is een grote investering gedaan met de aanschaf van een nieuwe lichtcomputer voor de Theaterzaal. Deze 
lichtcomputer is beter dan de vorige computer uitgerust voor de aansturing van de LED theaterspots en versnelt 
het werkproces van de theatertechnici. Door deze investering kon de oude lichtcomputer in de Kleine Zaal in 
gebruik worden genomen zodat er nu in beide zalen een goede lichtcomputer staat.

De afdeling theatertechniek heeft zich verder bezig gehouden met het onderhoud van de huidige apparatuur 
zodat alles zo goed en lang mogelijk functioneert.
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(ZAKELIJKE) VERHUUR

Stichting Aan de Slinger verhuurt de Theaterzaal allereerst aan docenten van het Houtens Muziek Collectief, 
koren, orkesten en dansscholen uit Houten. In totaal gaat het in 2016 om ruim 90 culturele verhuringen 
(Houtense gezelschappen). Gelet op de gegeven doelstelling van de stichting en de aard van de verhuringen 
wordt er in al deze gevallen gewerkt met een ‘vriendelijke’ huur , dat wil zeggen tegen de kostprijs (alleen de 
directe harde kosten zoals technisch personeel). Aan de Slinger maakt in de facturering naar de gezelschappen 
zichtbaar welk huurprijzen zij hadden moeten betalen volgens de commerciële huurtarieven. Het totale verschil 
tussen de ‘vriendelijke’ huur en commerciële  huur van alle amateurverhuringen in 2016 bedroeg € 15.725,-
Naast de bovengenoemde verhuur is er 143 maal gebruik gemaakt van de Theaterzaal. Voornamelijk door niet-
Houtense culturele organisaties. Met name het huren van de zaal om te monteren, gevolgd door een try-out, 
blijkt erg in trek. Deze verhuringen zorgen dat het mes aan twee kanten snijdt: het genereert huuropbrengsten en 
biedt aan ons theaterpubliek try-outs van gezelschappen en artiesten van het kaliber waar Theater Aan de Slinger 
eigenlijk een maatje te klein voor is. Op deze wijze worden in het theater mooie publiekstrekkers gepresenteerd. 
Tenslotte hebben verschillende Houtense bedrijven gebruik gemaakt van het theater voor een congres of feest. 
Zo hebben we bijvoorbeeld mogen ontvangen: personeel gemeente Houten, leden IKH, leden OKK en ZZP Houten, 
Rabobank Kromme Rijnstreek. 

Als maatschappelijk ondernemer biedt Aan de Slinger de Theaterzaal (inclusief techniek en technici) drie maal per 
jaar aan, aan organisaties met een goed doel. Bijvoorbeeld de benefietavond van het Hospice Kromme Rijnstreek, 
De Zonnebloem etc.



38 39

Stichting Aan de Slinger  |  Jaarverslag 2016

FINANCIEEL: 
TOELICHTING OP  
DE JAARREKENING



40

Stichting Aan de Slinger  |  Jaarverslag 2016

Het resultaat van 2016 geeft deels een aansluitend beeld richting de ingediende meerjarenbegroting. Enkele 
opvallende verschillen worden hieronder toegelicht.

TOELICHTING OP DE BALANS

 � bestemmingsreserve vervanging (theater)inventaris is gedaald. In 2016 zijn meerdere investeringen gedaan: 
in narrowcasting in de foyer en nieuwe telefoons vanwege overstap naar VOIP. In beide gevallen levert dit 
kostenbesparingen op;

 � nieuwe bestemming de Trap. Deze is bedoeld ter dekking van de kosten van de nieuwe trap in de vide van het 
theatergebouw;

 � bestemmingen scholing, Bureau Houten en activiteiten aanbod zijn ingezet waarvoor ze bedoeld waren;
 � daling egalisatiereserve frictiekosten: ingezet t.b.v. scholing;
 � daling egalisatiereserve cultuurkosten: om de extra kosten i.v.m. het slechte weer op te vangen; voor het 

festival Loeren bij de Boeren is er geld van deze bestemming gebruikt 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE

VERSCHILLEN BEGROTING EN EXPLOITATIE: BATEN 

OMZET
Deze is vrijwel gelijk aan de begroting. Entree gelden theater, meer voorstellingen dan begroot. Entreegelden 
film, meer bezoekers. Budgetsubsidie € 20.000,- lager conform de afspraken met de gemeente inzake de ‘lening’ 
Kleine Zaal.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Opbrengst huur is lager door lagere bijdrage College de Heemlanden (de huur volgt OC&W, in 2015 een eenmalige 
hogere bijdrage). Verdere grote daling van leerlingen HMC. Commerciële en culturele verhuringen waren wel 
hoger.

VERSCHILLEN BEGROTING EN EXPLOITATIE: LASTEN

KOSTPRIJS VAN DE OMZET
Uitkoopsommen artiesten hoger, meer voorstellingen. Bureau Houten hier in de afrekening meegenomen i.p.v. als 
educatie activiteit.

Kosten voorstellingen overige, de kosten voor de diners voorafgaande de voorstellingen zijn hier geboekt maar 
komen via entree kaarten als baten weer binnen.

LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN
Brutoloon te laag begroot, pensioenlasten niet goed begroot, geen rekening gehouden met franchise werkgever.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
Meer honoraria technisch medewerkers, meer voorstellingen en meer zomeronderhoud.

Honoraria receptie medewerkers, deel receptiediensten worden uitgevoerd door vaste medewerkers, dus in het 
brutoloon.
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HUISVESTINGSKOSTEN
Meer onderhoudskosten, het gebouw is nu 8 jaar oud en dat kun je merken.

ACTIVITEITENKOSTEN EDUCATIE CULTUUR AAN DE SLINGER
Bureau Houten verplaatst naar kostprijs van de omzet, paar projecten zijn op Cultuur Aan de Slinger geboekt i.p.v. 
Educatie Aan de Slinger

KANTOORKOSTEN
 
VERKOOPKOSTEN
Minder materialen i.v.m. narrowcasting, geen website wijzigingen, goedkopere artiesten seizoen opening

ALGEMENE KOSTEN
Hogere accountantskosten i.v.m. slechte aanlevering van gegevens boekhoudkantoor
Niet begrote donatie bestemmingsreserve
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NAWOORD

De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht van Aan de Slinger bedanken talloze personen en instanties die 
haar ondersteund hebben.

Wij bedanken het college van B&W, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Houten.

We bedanken onze sponsoren: Rabobank Kromme Rijnstreek, Dura Vermeer, Stumpfl, HBZ accountants en 
belastingadviseurs, Jef Slijderink en IKH. 

Veel dank aan de vele particuliere fondsen die onze activiteiten in 2016 hebben gesteund en een bijdrage hebben 
geleverd aan de realisatie van de nieuwe zaal.

We bedanken de ‘Vrienden’ van Theater Aan de Slinger. De extra inkomsten hiervan komen ten goede aan onze 
programmering, in het bijzonder aan jong talent.

En ten slotte bedankt het bestuur alle vrijwilligers en medewerkers. Hun inzet en enthousiasme is onmisbaar voor 
het draaiend houden én het succes van Aan de Slinger!



Stichting Aan de Slinger
De Slinger 40, 3995 DE Houten

tel. 030 - 63 51 024
e-mail: theater@aandeslinger.nl
internet: www.aandeslinger.nl


