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Inleiding 

Het theater is van ons allemaal! 
 
In augustus 2015 opende de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg officieel weer haar deuren; 
een Stadspodium voor én door de hele stad ging van start. 

In maart 2015 hebben Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen (verder te noemen De 
Kroepoekfabriek) en Stichting Centrum Kunsteducatie (verder te noemen KADE40) een plan van 
aanpak geschreven, waarin het theater als dé plek voor theater en podium minnend Vlaardingen (en 
de regio) werd beschreven. Een theater midden in de stad met niet enkel professionele 
theatervoorstellingen, maar ook mogelijkheden voor amateurverenigingen, scholen, semiprofessionele 
talenten, maatschappelijke initiatieven en (culturele) organisaties. Het markante gebouw leent zich ook 
bij uitstek voor evenementen, congressen, vergaderingen, borrels en feesten. 

Met minder budget, maar gedragen door veel enthousiasme en doorzettingsvermogen is de afgelopen 
twee jaar een brede programmering neergezet. Met subsidie van de Gemeente Vlaardingen en van 
verschillende fondsen en sponsoren heeft de Stadsgehoorzaal zich ontpopt tot een gastvrij 
Stadspodium; een plek waar voor iedere Vlaardinger iets te halen én te brengen valt. Een gezellige 
avond of middag uit, waarbij alom het gastvrije onthaal wordt genoemd. Niet in de laatste plaats door 
de inzet van ruim 100 gedreven en enthousiaste vrijwilligers. Er werden onder andere 36 
professionele voorstellingen geprogrammeerd, 39 keer scholen ontvangen, 69 culturele evenementen 
en 7 Stadsterrassen georganiseerd. 

Het kernteam bestaat uit vaste medewerkers van de Stadsgehoorzaal en medewerkers vanuit De 
Kroepoekfabriek en KADE40. Op deze manier is er brede expertise aanwezig op het gebied van 
theater, muziek en educatie, maar misschien nog belangrijker: een groot netwerk. Ook stagiair(e)s van 
verschillende opleidingen leveren een belangrijke bijdrage in de ondersteuning. Een betrokken 
bestuur speelt een belangrijke rol in het vormen en uitvoeren van het beleid. 

Nu is het moment aangebroken dat alle opgedane kennis en ervaring van de afgelopen twee jaar 
moet worden omgezet in een structurele basis. Een belangrijke professionaliseringsslag, waar een 
meerjarenbeleidsplan voor is opgesteld waarin met klem wordt aangegeven dat verder uitbouwen op 
een stevig vast team, professionaliteit en verbetering van de technische installaties een vereiste is om 
verder te gaan als volwaardige podiumlocatie. 

De synergie tussen de Stadsgehoorzaal, De Kroepoekfabriek en KADE40 zorgt niet alleen voor een 
goed cultureel klimaat in Vlaardingen en de regio, maar maakt dat de instellingen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. De podiumlocaties kunnen organisatorisch, financieel en deels inhoudelijk niet 
meer zonder elkaar om continuïteit te waarborgen. 

Wij geloven sterk in deze samenwerking, die de drie instellingen innovatief maakt en slagkracht geeft. 
En niet alleen wij geloven in de kracht van samenwerking, ook het Vlaardingse publiek maakt graag 
gebruik van haar stadspodium.  

In het jaarverslag worden, aan de hand van ervaringen en conclusies, de eerste 18 maanden uit de 
pilotperiode uiteengezet en tonen wij datgene waar we trots op zijn en waar we op door hopen te 
kunnen bouwen. 

Namens bestuur en team, 
 

 

Sylvia Hagers     Renske Verbeek 
Directie Stadsgehoorzaal & KADE40     Directie Stadsgehoorzaal & De Kroepoekfabriek 
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1. Resultaten 
 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de resultaten over het tweede halfjaar van 2015 en het volledige 
jaar 2016. De op voorhand vastgelegde prestatieafspraken met de Gemeente Vlaardingen zijn 
behaald. De Stadsgehoorzaal bedient als Stadspodium de stad Vlaardingen en de regio. Niet enkel 
als aanbieder van professionele theatervoorstellingen, maar tevens als (culturele) ankerplaats voor 
maatschappelijke en culturele organisaties, onderwijs, regionaal talent, amateurverenigingen en 
bedrijven. Het gebouw wordt geëxploiteerd als verhuurlocatie voor diverse evenementen.  

Over het eerste verlengde boekjaar is een bezettingsgraad van 76% behaald voor alle 
culturele evenementen. Bij een opsplitsing van de culturele evenementen in  
stadsevenementen/verenigingen en professionele voorstellingen is de verhouding respectievelijk 78%  
en 67%. Gemiddeld 10% van de bezoekers van een professionele theatervoorstellingen is in het 
bezit van een vrijkaart; zij zetten zich geregeld in als vrijwilliger bij het theater of behoren tot de groep  
minderbedeelden in de stad. Iedere vrijwilliger van de Stadsgehoorzaal ontvangt per gewerkte dienst  
een vrijkaart die zij mogen inzetten bij een niet-uitverkochte voorstelling. Met de impresariaten van de 
artiesten wordt afgesproken hoeveel vrijwilligers en/of minderbedeelden er maximaal in de zaal  
mogen. De achterban van de Voedselbank, Springfoundation en Vluchtelingenwerk mogen  
van de meeste impresariaten last-minute gratis naar de voorstelling, mits er nog plek is. Dit gaat enkel  
om mensen die zich een theaterbezoek in financieel opzicht niet kunnen permitteren. 
 
Door middel van statistieken is geanalyseerd hoeveel unieke gebruikers het theater kent en hoeveel  
procent van de Vlaardingers hier gebruik van maakt. De Stadsgehoorzaal ontving in 2016 in totaal 
46.593 bezoekers uit de regio Waterweg Noord, waarvan 65% uit Vlaardingen komt. 22% van de  
71.852 unieke Vlaardingers maakten in 2016 gebruik van de Stadsgehoorzaal, dit is ruim 1 op 5.  
De verhouding voorstellingen versus overig stadsprogramma is circa 50/50. 

De Stadsgehoorzaal ontving in het eerste verlengde boekjaar 13 terugkerende verenigingen en/of 
artiesten, die het theater regelmatig (gemiddeld 25 weken per jaar) gebruikten als repetitie- en maak-
plaats. Dit zijn: Kamerkoor Animato, Jeugdmusicalkoor Applaus, de Vlaardingse cabaretier Berry 
Lussenburg, Celtic Swing, Fortes, Improvisatietheater, Jazz aan de Waterweg, Petje Af, verschillende 
dansgroepen van Prikkewater, het Shantykoor, Sursum Corda, het Vlaardings Musical Gezelschap en 
de Wannebiezz. 
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Voorstelling Grote 
Zaal 

6 6 2458 410 
 

Voorstelling Grote 
Zaal 

18 12 6884 382 

Voorstelling Kleine 
Zaal 

3 6 293 98 
 

Voorstelling Kleine 
Zaal 

16 12 1540 96 

Stadsterras 3 2 1950 650  Stadsterras 11 8 2600 236 

Talk of the Town 0 0 0 0  Talk of the Town 4 0 195 49 

VS Amateur 4 6 573 143  VS Amateur 20 8 4697 235 

Gastprogramma 6 0 1395 233  Gastprogramma 12 0 2030 169 

Educatieve 
voorstelling 

1 6 200 200 
 

Educatieve 
voorstelling 

7 6 3400 486 

Voorstelling School 2 0 1200 600  Voorstelling School 12 0 5090 424 

Aantal verenigingen 10 4 3648 365  Aantal verenigingen 9 4 3120 347 

Montage 0 0 0 0  Montage 16 0 240 15 

Trainingen crew 10 0 592 59  Trainingen crew 17 0 485 29 

Grote verhuring 8 6 2685 336  Grote verhuring 19 15 10430 549 

Maatschappelijke 
verh. 

10 0 1307 131 
 

Maatschappelijke 
verh. 

49 0 5587 114 

Kleine verhuring 4 12 90 23  Kleine verhuring 21 30 295 14 

TOTALEN 67 44 16.391    TOTALEN 231 92 46.593  

 

Tabel: Overzicht aantal evenementen en bezoekers  
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2. Producten en hoogtepunten 
 

De Stadsgehoorzaal is een podium voor de 

stad, een inspiratiehuis voor Vlaardingen en 

het markante gebouw biedt onderdak aan 

creatieve events. Het theater is van ons 

allemaal! 
 

Niet alleen werd bovenstaande missie waargemaakt in de programmering van professionele 
voorstellingen, events en educatieve evenementen, ook het publiek deelde expliciet deze ervaring. 
Het publiek werd, middels de Programmaraad, betrokken bij de programmering en veel Vlaardings 
talent vond een plek in de Foyerprogrammering. Programmeren geschiedt daadwerkelijk in overleg en 
naar aanleiding van de wensen van de stad en haar inwoners. Bovendien scout het gehele team van 
de Stadsgehoorzaal mee naar nieuw talent.  
 

Professionele voorstellingen 
Als startend en pionierend Stadspodium wist de organisatie in anderhalf jaar tijd een mooi, gevarieerd 
theaterprogramma neer te zetten met grote namen als Jandino Asporaat, Bert Visscher, Simone 
Kleinsma en Purper. Telkens in een goed bezette Grote Zaal. Daarnaast bood de sfeervolle Harmonie 
de mogelijkheid tot het programmeren van een divers programma van landelijk en regionaal bekende 
artiesten en nieuw, fris talent. Naast cabaret, kleinkunst en toneel stond er ook regelmatig een 
theaterconcert geprogrammeerd. Het professionele programma is, onder leiding van directeur Renske 
Verbeek, mede tot stand gekomen door de input van de Programmaraad; een team van enthousiaste 
vrijwilligers uit alle hoeken van Vlaardingen die meedenken over de programmering. Programmering 
die bovendien enkel mede mogelijk is door de inzet van talloze, gedreven vrijwilligers die zich tijdens 
de evenementen vol enthousiasme inzetten achter de bar, garderobe, bij de techniek, als gastheer of 
–vrouw en als publieksbegeleider. Zowel het publiek, als de artiesten lieten zich geregeld lovend uit 
over de vriendelijke en gastvrije Stadscrew. 
 

‘Lieve mensen, wat een geweldige ervaring! Betrokken medewerkers. Zeer gastvrij. We voelden ons 

welkom en op onze plaats. Lieve groeten.” Paul de Munnik 

 

“Dames en heren, we hebben mede dankzij jullie goede zorgen, een avond gehad alsof we 

thuiskwamen. We zijn jullie daarom zeer erkentelijk! Tot hopelijk zéér spoedig!” Purper  

 

“Het was weer  ‘thuiskomen’!’ in de Stadsgehoorzaal. Wat fijn! Super hoe jullie het doen, oprechte 

complimenten!” Marjolein Meijers, o.a. De Berini’s, An & Jan  

 

“Prima sfeer altijd in de zaal, maar ook zeker een warm bad backstage!” Dave van der Wal 

 

Onderwijs en educatieve projecten 

Vele scholen in Vlaardingen en de regio, zowel het basis- als middelbare onderwijs, maakten gebruik 

van de mogelijkheden, faciliteiten en capaciteit van de Stadsgehoorzaal. Naast het bezoeken van 

professionele schoolvoorstellingen, huurden zij het theater ook geregeld voor eigen producties,  

uitvoeringen en optredens, diploma-uitreikingen en andere onderwijsactiviteiten. Een kleine selectie 

als voorbeeld: 
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 De eindmusical van groep 8 van zowel OBS Jan Ligthart, als IKC De Ark vonden plaats in de 

Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal. Ruim 900 ouders en familieleden bezochten deze 

voorstellingen; 

 Als onderdeel van de Vlaardingse brugklascultuurdag Culture Candy in april bezochten 750 

brugklasleerlingen het theater; 

 200 leerlingen van het Lentiz Groen van Prinstererlyceum kregen hun diploma uitgereikt in de 

Grote Zaal in het bijzijn van ruim 1.000 familieleden en vrienden; 

 IKC VanKampen hield eind juni een talentenshow in de Grote Zaal. Circa 150 leerlingen 

vertoonden hun kunsten aan een goed gevulde Grote Zaal met 450 toeschouwers; 

 Ter afsluiting van hun dansproject traden 100 kinderen van OBS Klimop op, op het podium 

van de Grote Zaal; 

 In samenwerking met het maatschappelijke en culturele veld organiseerde de afdeling 

educatie van de Stadsgehoorzaal de mooie, indrukwekkende voorstelling ‘Brieven uit de 

Oorlog’, in aansluiting op het thema van de Geuzenmaand 2016;  

 In het kader van het educatieprogramma Vlaardingse Schatten bezochten ruim 360 leerlingen 

de voorstelling ‘Help ik heb een vlieg ingeslikt’, waarbij CBS Het Visnet bovendien werd 

verrast met een spannend kijkje achter de schermen. 

“Hartelijk dank voor de erg goede jeugdvoorstelling die onze klassen hebben mogen zien en voor de 

spontane, enthousiaste rondleiding achter de schermen door twee stagiaires!” CBS Het Visnet 
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Stadsevenementen, met:  

 

Foyerprogrammering 

Het foyerpodium bood het afgelopen jaar een plek aan nieuw en aanstormend (lokaal) talent, zowel op 

de planken, als achter de schermen. Voorafgaand aan en na afloop van iedere professionele 

voorstelling wordt in het Foyerprogramma ruimte geboden aan een optreden dat qua sfeer aansluit bij 

de betreffende voorstelling. Optredens door DJ’s, beginnende zangers en/of zangeressen, zangkoren, 

dansgroepen, rappers, bandjes, goochelaars en clowns. Ook kinderactiviteiten zoals dans- en 

muziekworkshops en knutselen behoorden tot het foyerprogramma. In totaal zijn er 36 

foyerprogramma’s neergezet, die tot stand zijn gekomen door een speciale Programmaraad die vooral 

keek naar lokaal (amateur- en semiprofessioneel) aanbod. 

Met het foyerprogramma wordt niet alleen de totaalbeleving van bezoekers bij een avond of middag 

uit vergroot, maar krijgt (jong) talent bovendien de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en zich te 

presenteren voor publiek. Ook maakt het publiek op haar beurt weer kennis met aanstormende 

artiesten uit de regio, een publiek wat anders wellicht niet zo snel met hen in aanraking was gekomen. 

Een mooie bijkomstigheid is daarnaast het nieuwe publiek dat wordt aangetrokken: familie, vrienden 

en kennissen van de performers, die maar al te trots komen kijken in het theater. Het foyerprogramma 

is namelijk gratis toegankelijk. Naast het publiek zijn ook de professionele artiesten te spreken over dit 

concept, zoals blijkt uit volgend citaat op de avond van Het Groot Niet te Vermijden, met als 

foyerprogramma The Weepers (een band van één van de medewerkers van de Stadsgehoorzaal):  

“Goede ontvangst met heel gezellig voor de voorstelling en tijdens de pauze live muziek. Vriendelijk 

personeel en mooie authentieke zaal .” 

 

Stadsterras 

Er werden in seizoen 2015 - 2016 maar liefst 7 prikkelende en inspirerende Stadsterrassen 

georganiseerd. Het Stadsterras is een middag in het theater voor de hele familie met een goed 

theater- en muziekprogramma en leuke foyeractiviteiten. Het gehele theatergebouw bruiste van de 

optredens en voorstellingen. Niet alleen in de theaterzalen, maar ook in de aangesloten foyers en 

overige ruimtes van het theater werd jong en oud verrast met activiteiten om aan deel te nemen of om 

naar te kijken of te luisteren. De kern van het Stadsterras is cultuurbeleving en ontmoeting creëren. 

Een festival voor, door en met de stad én voor de hele familie. 

 

Het Stadsterras vond om de maand plaats op de laatste zondagmiddag van de maand. Gemiddeld 

trok iedere editie van het Stadsterras rond de 250 bezoekers. 
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Talk of the Town 

De roots van de Vlaardingse talkshow Talk of the Town liggen in poppodium De Kroepoekfabriek. Talk 

of the Town is een lokale en avondvullende talkshow over, met en voor de stad. Een show 

gepresenteerd door een jonge host, met in iedere editie interessante gasten, spannende interviews, 

politieke spelletjes, filmpjes en een speciale culturele omlijsting met muzikale intermezzo’s. Met de 

eerste zes edities in De Kroepoekfabriek is de talkshow uitgegroeid tot een breed platform voor 

Vlaardingse bewoners, bestuurders, bedrijven, (culturele) organisaties en instellingen, artiesten en 

andere nauw bij de stad betrokken inwoners. 

Door de overstap naar de Stadsgehoorzaal wordt een nog breder publiek bereikt. De Harmonie (kleine 

zaal) wordt getransformeerd tot een cafésetting, waar op interactieve wijze een spraakmakend, 

inspirerend en prikkelend programma neergezet wordt met items op het gebied van kunst, cultuur en 

politiek. Het afgelopen seizoen kwamen onder meer de volgende onderwerpen en initiatieven aan 

bod:  

 De succesvolle schrijver Alex Boogers werd geïnterviewd en signeerde na afloop zijn boek 

“Alleen met de Goden” voor de bezoekers; 

 Er werd een ijstest gehouden onder de Vlaardingse ijssalons, met het publiek als proevend 

panel; 

 De organisatoren van de Haring- en Bierwandeltocht vertelden over hun steeds groter 

wordende stadsevenement;  

 Olympische sporters uit de regio Chantal Achterberg (roeien) en Nouchka Fontijn (boksen) 

waren te gast om te praten over hun topsport carrière; 

 ‘What the kruk’. Iedere editie werd een politicus door de presentator onderworpen aan een 

stevig en kritisch interview, onder meer Vera Kalf, Cees Oosterom, Arnout Hoekstra en Frans 

Hoogendijk namen plaats op de befaamde kruk;   

 Tijdens een speciale editie werd het nieuwe theaterprogramma van seizoen 2016 - 2017 

gepresenteerd met previews en startte ook de kaartverkoop.  
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Amateurverenigingen 

Vanuit haar missie om cultuurparticipatie te verhogen, biedt de Stadsgehoorzaal onderdak en 

ondersteuning aan amateurverenigingen op het gebied van musical, toneel, muziek, zang en dans. 

Niet enkel als repetitieruimte, maar ook om voorstellingen en optredens op de planken te zetten. In 

totaal waren er 8 lokale verenigingen en amateurgezelschappen actief, verdeeld over verschillende 

avonden in de week, met onder andere:  

 Musicalkoor Applaus repeteerde met twee groepen in de leeftijd 8-16 jaar en >18 jaar, in 

totaal ruim 35 amateurmusicalsterren. Het musicalkoor vierde dit seizoen bovendien haar 20-

jarig bestaan met de speciale jubileumvoorstelling “De Kleine Prinses”, die twee keer speelde 

en beide keren circa 400 bezoekers trok; 

 Het Vlaardings Musical Gezelschap (VMG) repeteerde niet alleen wekelijks, maar speelde ook 

de twee, zo goed als uitverkochte, voorstellingen “Backstage” en “Zilver” (kerstshow); 

 Jazz aan de Waterweg heeft sinds september 2016 haar repetitie-intrek in het theater 

genomen. Voor 2017 wordt een verdergaande samenwerking met de Stadsgehoorzaal 

bekeken; 

 Kamerkoor Animato; 

 Celtic Swing; 

 Fortes Dans; 

 Shantykoor; 

 Sursum Corda; 

 Berry Lussenburg. 

Gastprogrammering 

In het kader van gastprogrammering bood de Stadsgehoorzaal in 2015 en 2016 een plaats aan:  

 Vele Vlaardingers Één Huis: multicultureel festival; 

 Muzikaal Onthaal: een speciaal theaterfeest voor senioren door Rita Young; 

 Lock Keepers: Ian Siegal; 

 College Tour - Vrede Verbindt (middag & avond); 

 Vlaardings Filmfestival; 

 De Wannebiezz;  

 De Wannebiezz – Jumbo Senioren Show; 

 Bindu Subramaniam; 

 Puur Helden; 

 ‘Als de draak de kop opsteekt’, theaterconcert Bert Blase;  

 Theater Hofplein – Werkplaats; 

 Fado Swing Lisboa; 

 Oma’s Pop-up; 

 Vredesweek; 

 F*ck You Rain Man. 
 

Verhuringen 

De Stadsgehoorzaal bood onderdak aan diverse (culturele) instellingen en (commerciële) organisaties 

voor maatschappelijke en zakelijke verhuringen. Bij de verhuringen wordt gebruik gemaakt van 

verschillende tarievenstructuren. Zo betaalden maatschappelijke, sociale en culturele instellingen vaak 

een ander tarief dan de zakelijke markt. Dit om het theater zo toegankelijk mogelijk te maken voor 

iedereen. Met name voor partijen zonder winstoogmerk en stevig geworteld in de stad. De volgende 

organisaties en instellingen werden onder andere verwelkomd: 

 Vlaardingen Geeft, benefietconcert; 

 Waterweg Wonen; 

 Vrijwilligers Conferentie;  

 Petje af; 
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 Stichting Nationale Gedenkdagen; 

 Tango Extremo; 

 Ondernemersontbijt; 

 Improvisatie- en productiecursus; 

 Productiecursus; 

 Oriënterende Raad-Hoogstraat; 

 Promoclip Celtic Swing; 

 Congres CMK; 

 ICC-cursus; 

 Clip Opname Peter van Leerdam; 

 Vergadering MKV; 

 Scouting Vld Adventsdienst; 

 Danstheater AYA;  

 Presentatie Rotary; 

 Groot Vlaardings Dictee; 

 Groenlinks Avond; 

 Hoofdkwartier Koningsdag SNGV; 

 Viering Ottomaanse Rijk; 

 Open Regionale Bedrijvendag. 
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3. Bedrijfsvoering  
 

Financiële/Administratieve organisatie 

Met iedere budgethouder is een prestatieafspraak gemaakt, gekoppeld aan een door de directie 

geformuleerd budget. Onderlinge verschuivingen in verband met de programmering worden met de 

directie besproken. Iedere budgethouder is verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf bepaalde 

omzet en de controle over de uitgaven. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het resultaat. 

De directie en penningmeester presenteren regelmatig de resultaten in de bestuursvergadering. 

Indien noodzakelijk vindt een besluit tot bijstelling van de begroting plaats.  

Personeel:  

Vast team 

Het vaste team van de Stadsgehoorzaal bestaat uit 24 medewerkers in deeltijd, met gezamenlijk 6,1 

FTE. Een deel van het vaste team bestaat uit gedetacheerde medewerkers van De Kroepoekfabriek 

en KADE40. De afgelopen periode heeft dit team elkaar leren kennen, expertise gedeeld, heel hard 

gewerkt en met elkaar de schouders gezet onder een spannende onderneming. Allen vol energie en 

ondernemersgeest om de Stadsgehoorzaal tot een succes te maken. Het enthousiasme blijft, maar 

voor de toekomst zal de werkdruk verminderd dienen te worden. 

 Management vanuit De Kroepoekfabriek  
            
0,5  FTE 

 Management vanuit KADE40 
            
0,1  FTE 

 Programmamanager Stadsprogramma vanuit KADE40 
            
0,2  FTE 

 Muziek foyerprogramma en Stadsterras 
            
0,1  FTE 

 Coördinator Educatie 
            
0,1  FTE 

 Coördinator Publiciteit  
            
0,4  FTE 

 

 Ondersteuning Publiciteit 0,1 FTE 

 Coördinator Horeca en Verhuur 
            
0,4  FTE 

 Coördinator Facilitaire Dienst 
            
0,4  FTE 

 Administratie 
            
0,6  FTE 

 Coördinator Vrijwilligers & Productie 
            
0,9  FTE 

 Fondsenwerving 
            
0,2  FTE 

   

 Schoonmaak 
            
0,4  FTE 

 Huismeesters  
            
0,8  FTE 

 Floormanagers  
            
0,6  FTE 

 Podiumtechniek inhuur  
            
0,6  FTE 
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Vrijwilligers 

Een groep van ruim 100 enthousiaste mensen, hoofdzakelijk uit Vlaardingen, vormde afgelopen 

seizoen de vrijwillige Stadscrew die er mede voor zorgde dat het theater draaide. De leden van de 

Stadscrew worden gevraagd minimaal 2x per maand beschikbaar te zijn en zijn werkzaam op 

verschillende vakgebieden: bij de kassa en receptie, achter de bar en garderobe, als gastheer of –

vrouw, publieksbegeleiding, (gebouw)onderhoud en techniek. De Stadscrew is een diverse groep, 

bestaande uit mensen in alle leeftijden en met verschillende (culturele) achtergronden. Mensen die 

nog werkzaam zijn, maar ook actieve gepensioneerden en werkzoekenden. Met betrekking tot de 

laatste groep zijn ook een aantal personen via het vrijwilligerswerk bij de Stadsgehoorzaal 

doorgestroomd naar vast werk.  

Onderdeel van de vrijwillige Stadscrew is de Programmaraad. Een betrokken groep Vlaardingers, die 

op 4 vlakken inhoud geven aan het Stadspodium:  

 advies bij de professionele programmering; 

 advies en organisatie van stadsevenementen; 

 advies en organisatie van foyerprogrammering; 

 advies en organisatie van gastprogrammering. 

Voor een gewerkte dienst van 8 uur ontvangt een Stadscrewlid één kaart voor een niet-uitverkochte 

theatervoorstelling en een consumptiemunt ter waarde van € 1,25. Daarnaast worden jaarlijks 

verschillende evenementen georganiseerd om de hardwerkende Stadscrew in het zonnetje te zetten. 

Zo werd het theaterseizoen in juli afgesloten met een feestelijke barbecue en het jaar met een 

kerstborrel inclusief kerstcadeau. Dit kerstcadeau bestond uit een gezamenlijke workshop 

broodbakken op het podium van de Grote Zaal gegeven door Vers Vlaardingen met afsluitend een 

uitgebreide lunch.   
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Een belangrijk aandachtspunt is de opleiding en begeleiding van de leden van de Stadscrew. Op 

sommige gebieden is een goede training nodig voor professionele invulling van de taken. Daarom 

werd aan het einde van de zomer een Crewcampus van 5 dagen georganiseerd vol trainingen, 

workshops en cursussen op alle vakgebieden, waarmee iedereen werd klaargestoomd voor het 

nieuwe seizoen.     

Dat zowel de artiesten, bezoekers én de Stadscrewleden zelf het bijzonder vinden dat zoveel 

vrijwilligers zich inzetten voor de Stadsgehoorzaal blijkt uit de verschillende positieve reacties: 

“De Stadscrew doet altijd heel zichtbaar enthousiast en ontzettend vriendelijk hun werk. Wij hebben 

veel respect voor het feit dat zovelen zich als vrijwilliger enorm inzetten voor de Stadsgehoorzaal!’ 

Peep Klerk, zangeres 

 

“Grote dank aan de lieve Stadscrew voor de enorm goede zorgen. Wij hebben genoten en van veel 

gasten heel veel complimenten gekregen over hoe gastvrij en goed verzorgd alles was! Jullie zijn 

toppers!” Frank Stratmann, Zanggroep PUUR!  

 

“Ik heb niet alleen genoten van een boeiend toneelstuk,  maar zeker ook van de enorme gastvrijheid 

en behulpzaamheid van alle medewerkers! Het is een feest om  uit te gaan in de “Stadsgaatdoorzaal” 

Theaterbezoeker 

 

“Ik geniet van de ontmoetingen, het werken met zo’n gedreven groep mensen en het feit dat ik mijn 

steentje bijdraag aan het theater en de stad.” Stadscrewlid 

 

“Iedereen werkt hier met passie en enthousiasme, het komt echt uit ieders hart. Dat breng je over op 

het publiek.” Stadscrewlid 
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Stagiair(e)s 

De Stadsgehoorzaal profileert zich als een leer-werkomgeving, waarin jaarlijks plek wordt geboden 

aan maatschappelijke stages en aan projectstages. Op het gebied van marketing, communicatie en 

publiciteit, programmering, productie en techniek hebben afgelopen jaar diverse stagiair(e)s hun 

vaardigheden ontwikkeld en aangescherpt. In het Stadsteam draaiden zij onder begeleiding mee en 

met een redelijke mate van zelfstandigheid zijn ze betrokken bij het organiseren van evenementen, 

het verzorgen van publiciteit en het ondersteunen van de techniek.  

Kwaliteitsborging 

In 2016 is een publieksonderzoek gehouden, waarin de inwoners van Vlaardinger onder andere 

bevraagd werden over: 

 De nieuwe koers van de Stadsgehoorzaal. Hieruit bleek dat de nieuw ingeslagen weg op 

veel steun kan rekenen; 

 Genrevoorkeuren. Welke genres ziet het publiek het liefst terug in de programmering? 

Cabaret, muziek(theater) en musical hebben de meeste voorkeur, toneel en festival 

volgden hierna; 

 68% van de Vlaardingers was tevreden over het aanbod van podiumkunsten. Wat gemist 

werd bij de overige 32% waren de grote namen. Daar week men voor uit naar andere 

theaters in de regio; 

 Tijdgebrek (50%) en een hoge kaartprijs (35%) weerhielden mensen om naar de 

Stadsgehoorzaal te komen; 

 In de promotie uitingen scoorde de digitale nieuwsbrief het hoogst (61,8%), gevolgd door 

de jaarbrochure (45,6%) en de website (43%). Ook van social media werd gebruik 

gemaakt (36,4%); 

 Maar liefst 41% van de bezoekers komt met de auto naar het theater. Dit maakt dat 

verbetering van de parkeergelegenheid een vaak benoemd aspect was. 

In de pilotfase heeft het theater zich nog niet volledig kunnen richten op het verzamelen van 

voldoende informatie over aanbod, dienstverlening en prijs-kwaliteit verhouding. Het streven is in de 

toekomst een structureler doelgroep- en imago onderzoek te doen, zodat er een nog meer op de stad 

toegesneden programma kan worden ontwikkeld. 

Opleidingen 

Het vaste team heeft dit jaar, gezamenlijk met medewerkers van KADE40 en De Kroepoekfabriek, 

diverse opleidingen gevolgd. Het team van de Stadsgehoorzaal volgde onder andere een 

timemanagement training. Ook voor vrijwilligers werden verschillende trainingen aangeboden om de 

kwaliteit en snelheid op de werkvloer te verbeteren.  

In september 2016 werd voor het eerst een Stadscrewcampus georganiseerd voor de Stadscrew. Per 

avond kon een keuze worden gemaakt uit drie trainingen, zoals ontruiming, bar, koken en gastvrijheid. 

In november 2016 werd een training aanboden specifiek voor de publieksbegeleiders en gastheren en 

-vrouwen. Een bijzonder geslaagde training gegeven door Sebastiaan Landkroon, suppoost van het 

Concertgebouw Amsterdam, gevolgd door een lesje in de geschiedenis van de Stadsgehoorzaal door 

Jan Anderson. Iedere training werd gemiddeld door zo’n 40-60 vrijwilligers bezocht. 

Marketing en Communicatie 

Bij aanvang van de Stadsgehoorzaal is de marketing en communicatie vooral gericht geweest op het 

kenbaar maken aan de stad en regio dat het theater wederom geopend was. Met de slogan “Welke rol 

speel jij in de Stadsgehoorzaal?” is ingezet om de nieuwe invulling als stadspodium en de 

verschillende rollen die de stad en haar bewoners hierin konden spelen, kenbaar te maken. Dit thema 

is cruciaal gebleken op diverse punten; voor het werven van vrijwilligers, om kenbaar te maken dat de 

stad mee kon denken in de programmering, als oproep aan amateur- en semi professionele talenten 

uit de stad om op te treden. 
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De Stadsgehoorzaal heeft een Marketing- & Communicatieplan laten schrijven, een huisstijlhandboek 
ontwikkeld en blijft voortdurend bezig om het gezicht naar buiten eenduidig en voor een breed publiek 
toegankelijk te maken. In het huisstijlhandboek is o.a. de huisstijl en tone of voice beschreven. De 
focus qua promotie ligt op het professionele aanbod, de werving van schoolactiviteiten en 
gastprogrammering en het bekend maken van de mogelijkheden voor grote congressen en zakelijke 
evenementen.  
 
Om de verschillende activiteiten te promoten en een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken is 
gebruik gemaakt van verschillende promotiemiddelen: 
 

 Seizoensbrochure. In de jaarlijkse seizoensbrochure (15.000 exemplaren) werd het 

professionele programma bekend gemaakt en, voor zover al geprogrammeerd, de diverse 

evenementen als het Stadsterras, Talk of the Town en amateurvoorstellingen; 

 Postercampagnes en flyers. Voor het programma en specifieke evenementen, zoals het 

Stadsterras, werden posters en flyers gedrukt en breed in de stad verspreid; 

 Website (goed voor 70% van de kaartverkoop); 

 Social media. Op het gebied van Facebook, Twitter en Instagram wordt een levendig beleid 

gehanteerd; 

 Digitale nieuwsbrieven; 

 Online agenda’s en relevante websites; 

 Wekelijkse persberichten naar (lokale) media. 

Op basis van de Golden Cirkels van Simon Sinek is een analyse gemaakt naar wat de 
Stadsgehoorzaal uniek maakt. De Stadsgehoorzaal wil het ‘meest gastvrije theater’ zijn. Open en 
uitnodigend, een informele uitstraling en door de mix van verschillende programmaonderdelen 
inspelen op een festivalsfeer. Dit laatste wordt bereikt met bijvoorbeeld de Stadsterrassen en de 
foyerprogrammering. Bij de andere onderdelen spelen de vrijwilligers, als heuse ambassadeurs van 
het theater, een zeer grote en belangrijke rol. In die zin kan er gesteld worden dat ook de vrijwilligers 
worden ingezet bij de promotie van het theater.  
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4. Organisatie 
 

Bestuur 

Het bestuur van de Stadsgehoorzaal bestaat uit 3 leden en is onbezoldigd: 

 Voorzitter:   Martin Thurmer (tevens bestuurslid Kroepoekfabriek) 

 Penningmeester  Finn Wijnstra 

 Secretaris   Ria Scheffer (tevens bestuurslid KADE40) 

Bestuursvergaderingen 

Directie en bestuur komen eenmaal per maand bij elkaar. Gedurende 2015-2016 hebben er 13 

vergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast vinden er regelmatig bilateralen plaats tussen 

voorzitter/penningmeester en directie. Op korte termijn zijn er geen directe wijzigingen in het bestuur 

te verwachten. 

Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance: http://www.governancecodecultuur.nl/  

 

Samenwerking Stadsgehoorzaal, De Kroepoekfabriek en KADE40 

Wat leverde de samenwerking zoal op: 

 Al een bescheiden kostendeling op personeel, promotie en inkoopafspraken; 

 Gezamenlijk inschrijven voor opleidingen; 

 Uitgebreide en diverse pool vrijwilligers; 

 Kennisdeling; 

 Drie locaties met drie verschillende profielen, zodat elke vraag uit de markt gericht en effectief 

beantwoord kan worden; 

 Niet concurreren, maar uitstraling van een gezamenlijke programmavisie uitstralen. 

Interne communicatie 

Er is een overlegstructuur opgezet om het gehele team en de vrijwilligers goed op de hoogte te 

houden en om zaken goed op elkaar af te stemmen. Om de week komt het team van de 

Stadsgehoorzaal bij elkaar voor overleg. Tussentijds vinden er regelmatig bilateralen plaats. 

Het afgelopen jaar is het volledige Stadsteam (bestaande uit medewerkers van de Stadsgehoorzaal, 

De Kroepoekfabriek en KADE40) 4 keer bijeen gekomen, met als voornaamste doel informeren en 

afstemmen. Met name in de beginfase van de pilotperiode waren deze bijeenkomsten belangrijk om 

richting te geven aan de inhoud van de programmering en voor de onderlinge afstemming van de 

activiteiten. Inmiddels zijn de Stadsteam-brede overleggen vooral informatief vanuit de directie belegd. 

 

Relatie Gemeente 

De directie heeft regelmatig overleg met de gemeenteambtenaar Cultuur. Hiervan wordt door de 

ambtenaar verslag gedaan, gevolgd door een mailwisseling met de gemaakte afspraken. De lijnen 

richting de Gemeente Vlaardingen zijn kort, mede door de pilotfase waarin de Stadsgehoorzaal zich 

bevindt.   

 

Huisvesting 

Het beheer van het theatergebouw is in handen van de Gemeente Vlaardingen. Ter voorbereiding van 

het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is gebleken dat de staat van het gebouw en de inventaris na 

10 jaar nog redelijk goed is, mede door goed onderhoud en de kwalitatief hoge investering in 2007. 

Met name de kwaliteit van de installaties en de (podium)techniek zijn punten van aandacht. Voor de 

toekomst dienen goede afspraken gemaakt te worden wie waar verantwoordelijk voor is. Focus moet 

blijven op een gedegen Meerjarig Onderhoudsplan.  

  

http://www.governancecodecultuur.nl/
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5. Partners en stakeholders 

 

Door het open karakter van de Stadsgehoorzaal zijn er de afgelopen periode mooie samenwerkingen 

gerealiseerd met zakelijke, culturele en sociaal-maatschappelijke partners. Naast de intensieve 

samenwerking tussen de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek en KADE40 werd ook samengewerkt 

met de volgende partners: 

 Codarts Rotterdam (eindexamens Conservatorium); 

 Oma’s Pop-Up (koken met eenzame senioren); 

 Groot Vlaardings Dictee; 

 Open Bedrijven Dag; 

 Vlaardings Musical Gezelschap; 

 Petje Af (de Weekendschool); 

 Hofplein Rotterdam; 

 Museum Vlaardingen; 

 Muzikaal Onthaal; 

 Zomerterras; 

 Vlaardings Film Festival; 

 Minters; 

 Stichting Primo; 

 Servicepunt Vrijwilligers;  

 Un1ek; 

 Rotary; 

 Vele Vlaardingers Een Huis; 

 Stadslandbouw Van Ruytenburch; 

 Netwerk amateurkunst: 

- Jeugdmusicalkoor Applaus; 

- Sursum Corda; 

 Theaters in de regio; 

Theater Koningshof Maasluis; 

Theater aan de Schie; 

Nieuwe Luxor Theater Rotterdam; 

Theater het Kruispunt in Barendrecht; 

 Bedrijven: 

Van der Knaap Horeca; 

Vulcaan Bier; 

Peitsman; 

 Culturele instellingen: 

- Poppodium De Kroepoekfabriek; 

- Stichting Centrum Kunsteducatie KADE40; 

- Museum Vlaardingen; 

 Zomerterras 

 Bibliotheek 

Scholen:  

 Lentiz Groen van Prinstererlyceum; 

 Het Lyceum Vos; 

 Wereldwijzer;  

 HET ANKER; 

 Culturele Middag ’t Groen; 

 ST. JOZEF; 
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 OBS Klimop; 

 SIKO / St. Janschool; 

 Jan Ligthart;  

 CBS Van Kampen; 

 Jan Ligthart;  

 IKC DE ARK; 

 Codarts Conservatorium; 

 

”Wat was de introductie van de Vrijwilligerspas zeer goed verlopen en heel geslaagd!. 

Complimenten aan de Stadsgehoorzaal en de Stadscrew. Leuke en mooie locatie, goede 

organisatie en vooral fijne ondersteuning.”  Chris van der Weijde, coördinator Servicepunt 

Vrijwilligers Vlaardingen. 

 

“Wederom een mooie Maatschappelijke Kring Vlaardingen-bijeenkomst gehad en wat was de 

Stadscrew weer op zijn best. Leuke mensen met een bak humor!.” Maatschappelijke Kring 

Vlaardingen 
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6. Toekomstfocus 

 

De Stadsgehoorzaal wil uiteraard ook na de pilotfase dóór. Dit betekent dat er na medio 2018 een 

andere fase aanbreekt. Het streven is het theater door te ontwikkelen tot een Stadspodium waar voor 

iedere Vlaardinger iets te halen en te brengen valt.  

De grootste uitdaging is gelegen in het doorgroeien tot een volwassen organisatie. Een efficiency slag 

die gezamenlijk gerealiseerd moet worden, want de samenwerking tussen het theater, het poppodium 

en het kunstencentrum is vruchtbaar gebleken en is een voorwaarde voor de toekomst. Er is een 

meerjaren beleidsplan bij de gemeente ingediend, waarin wordt beschreven wat er nodig is om 

onderscheidend te zijn in kwaliteit, programma, samenwerking en ondernemerschap. Doorgroeien tot 

volwassenheid is nodig om de werkdruk te verminderen, betere kwaliteit en dienstverlening te leveren 

en om publiek en artiesten tevreden te houden. 

De belangrijkste conclusie uit de pilotperiode is dat de vraag naar de Stadsgehoorzaal als 
stadspodium groot is. Zowel de professionele voorstellingen, de voorstellingen van lokale 
verenigingen, gastprogrammering, educatieve voorstellingen, maatschappelijke én zakelijke 
evenementen worden goed bezocht en gewaardeerd. De grootste uitdaging is een sterk bedrijfsplan 
met een strategie, die de continuïteit van de Stadsgehoorzaal als stadspodium kan waarborgen. Hier 
is meer tijd en geld voor nodig. 

Voor het toekomstbestendig maken van het theater, het waarborgen van de minimale kwaliteits- en 
veiligheidseisen én het volbrengen van de missie en visie zijn in dit bedrijfsplan een aantal 
succesfactoren benoemd. Dit zijn de vier speerpunten voor de Stadsgehoorzaal vanaf 2018: 

1. Toekomstbestendig maken van de Stadsgehoorzaal als Stadspodium vanaf 2018; 
Alle acties zijn gericht op het succesvol bestendigen van de Stadsgehoorzaal. Uitbreiding van 
de personele bezetting is noodzakelijk om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te 
waarborgen. 
 

2. Uitblinken in Ondernemerschap; 
Doelstelling is dat iedere euro subsidie tenminste verdubbeld wordt door eigen 
ondernemerschap (sponsors, fondsen, horeca, kaartverkoop en/of verhuur). Er gaat ingezet 
worden op het verder uitbouwen van verdienmodellen, kostenbesparingen en efficiëntie. De 
randvoorwaarden zijn ondernemend personeel en aansluitende wetgeving, zie hoofdstuk 3.   
 

3. Maatschappelijk draagvlak, focus op Vlaardingen; 
Een stad die trots is op het eigen culturele aanbod, heeft van nature een aanzuigende werking 
op de regio.  
 

4. Onderscheidend vermogen:  

 Kwaliteit van aanbod en uitvoering; 

 Gastvrij voor alle soorten gebruikers; 

 Synergie en verbinding, breed netwerk en expertise;  

 Participatie & Partnerschappen;  

 Goed werkgeverschap voor zowel betaalde krachten als vrijwilligers; 

 Toegevoegde waarde – Te allen tijde zoeken naar de meerwaarde!  
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De randvoorwaarden om deze speerpunten tot een succes te brengen worden in het bedrijfsplan als 
volgt vertaald: 

 Een efficiënte en duurzame werkorganisatie met een adequaat besturings- en sturingsmodel; 

 Ruimte voor de verdere doorontwikkeling van ondernemerschap; 

 Een meerjarige subsidieovereenkomst met een jaarlijkse subsidie van €640.000, gebaseerd 
op heldere prestatieafspraken en de mogelijkheid om voldoende bestemmingsreserve van 
€500.000 op te bouwen; 

 Het verder vastleggen van de afspraken met betrekking tot het beheer en onderhoud van het 
gebouw en het doen van vervangingsinvesteringen. Met name de kwaliteit van installaties en 
(podium)techniek kunnen van grote invloed zijn op de exploitatie; 

 De ambitie is om te groeien naar 50.000 bezoekers per jaar en bijna 200 bruisende 
evenementen. Dit alles in een mooi en goed onderhouden theatergebouw, waarin we 
optredens in alle soorten en maten onderdak kunnen bieden.  
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7. Tot slot 
 
De opdracht van de gemeente in 2015 was dat De Kroepoekfabriek en KADE40 zich samen inzetten 
om de vier takken: professionele voorstellingen, amateurpodium/platform, verhuringen en het 
operationele gedeelte te ontwikkelen. In de pilotperiode is veel ontdekt, geleerd en ontwikkeld. Het is 
tijd om de ontwikkelingen te bestendigen. De pilotperiode vanaf 2015 wijst uit dat Vlaardingen 
behoefte heeft aan een levendig, succesvol en breed gedragen stadspodium voor Vlaardingen, met 
een keur aan mooie voorstellingen en een werkplaats voor verenigingen en het onderwijs en 
maatschappelijke evenementen. Tegelijkertijd is in het pilotjaar ontdekt dat er nog veel nodig is om in 
het nieuw ingezette concept een bestendig stadspodium voor de toekomst neer te zetten. 
 
Het bestuur en de directie heeft alle vertrouwen en staat in de startblokken om de Stadsgehoorzaal te 
bestendigen voor de toekomst!  
 

 

 


