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Inleiding

Jaarlijks programmeert Kunstmin ruim 250 

voorstellingen, projecten en concerten. 

Kunstmin organiseert plusprogramma’s 

bij een aantal voorstellingen en concerten, 

voor meer verdieping en beleving rond het 

theaterbezoek. Schouwburg Kunstmin en het 

Energiehuis zijn prominente eventlocaties en 

bij uitstek geschikt voor congressen, (zakelijke) 

bijeenkomsten en recepties.

Kunstmin beweegt zich op een breed terrein. 

Wij richten ons op een zo groot mogelijk 

bereik in de regio Drechtsteden. Kunstmin 

produceert daartoe ook zelf programma’s, in 

samenwerking met netwerken, partners en 

organisaties in de stad en de regio. Daar-

naast ontwikkelt Kunstmin theaterproducties 

met professionele makers met Dordts DNA 

die vanaf 2018 voor het publiek toegankelijk 

zullen zijn.     

Als theater van de toekomst richt Kunstmin 

zich op de ontwikkeling van de toekomst van 

het theater met een daarbij passende, opti-

male bedrijfsvoering. 

Een gedreven team werkt aan het in stelling 

brengen van Kunstmin als theater van beteke-

nis. Dankzij aanhoudende focus op program-

ma-ontwikkeling zagen nieuwe programma’s 

als het Wijkontbijt, Passie voor Muziek, en 

de Tegenlicht Dordrecht debatserie in 2017 

het licht. Voorbereidingen voor programma’s 

in de toekomst gingen van start: drie pro-

jecten, zoals die plaats zullen vinden tijdens 

de herdenking van de Dordtse Synode in het 

najaar van 2018, werden in plannen en subsidie 

aanvragen gevat.  

In 2017 namen het management en de bij-

sturing van processen in het Energiehuis met 

toeleveringspartners en huurders onevenredig 

veel tijd in beslag. Dit werkte sterk vertragend 

op het behalen van de targets die Kunstmin 

zich ten doel had gesteld  op het gebied van 

branding, publieksbereik en programma- 

ontwikkeling. 

Namens Kunstmin bedank ik de gemeente 

Dordrecht, Bedrijfsvrienden Kunstmin, 

verschillende maatschappelijke en culturele 

subsidiënten voor hun financiële bijdragen in 

2017.

Jasper Damsteegt

Directeur

De levendige organisatie Kunstmin is gehuisvest in twee monumentale 
panden in het fraaie, historische centrum van Dordrecht en is een van de 
belangrijkste culturele podia van de Drechtsteden. 
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publIek vIndt kunstmIn

1. stijlvol     
2. Avondje uit 
3. mooi   
4. vriendelijk personeel
5. Goed bereikbaar 

Facts
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programmering en 
projecten

verbinding met de drechtsteden

Kunstmin wil entertainment en verdieping bieden voor 

iedereen in de stad Dordrecht en de regio Drechtsteden. 

hoe wil Kunstmin verbinding realiseren?  

•	 Wil	bezoekers	een	optimale	totaalbeleving	bieden

•	 Wil	een	podium	bieden	aan	startende	en	gevestigde	

 professionele makers (al dan niet met Dordts DNA)

•	 Initieert	en	ontwikkelt	eigen	programma’s,	projecten	en

 plusprogramma’s

•	 Werkt	lokaal	en	regionaal	samen	met	culturele	en	

 maatschappelijke partners

•	 Investeert	in	educatie	

•	 Ontwikkelt	zich	als	een	breed	gedragen	

 netwerkorganisatie

Het programmateam werd uitgebreid met een Programma-

maker Stad & Regio. Deze monitort, legt en verdiept (nieuwe) 

contacten in de regio. Dit is een geleidelijk proces waar op 

termijn duurzaam geoogst gaat worden.

Ook	werd	een	Assistent	Programmering	&	Projecten	benoemd	

die een bijdrage levert aan de productie en begeleiding van 

de verscheidenheid aan eigen producties en plusprogramma’s. 

netwerkorganisatie 
kunstmin

Wijk
Bewoners uit de directe om-

geving van Kunstmin denken 

mee over wat Kunstmin voor de 

buurt kan betekenen

Het Wijkontbijt werd 

georganiseerd door en 

voor bewonders rondom 

de Schouwburg

Senioren
Denkt mee in de ontwikkeling 

van plusprogramma’s en voert 

deze deels uit

De Matinee op donder-

dag is speciaal voor 

senioren een uitgaans-

plek voor verdieping en 

ontmoeting

Wereldgroep
Leden met verschillende culturele 

achtergronden bedenken bij een aantal 

voorstellingen plusprogramma’s uit

Organiseerde	bij	‘A	Postcard	from	

Aleppo’ een fototentoonstelling en 

optredens van een jonge Syrische 

rapper en dichter

Jeugd
De jeugdgroep denkt en werkt mee aan 

het ontwikkelen van plusprogramma’s bij 

jeugdvoorstellingen

Zij hebben meegeschreven aan de speur-

tocht voorafgaand aan jeugdvoorstellingen

Twintigers
Denkt mee over een meer bereik van 

deze doelgroep en bedenkt voor de doel-

groep passende concepten

Samen met de studentenvereniging 

Ebrii	Oves	vond	de	eerste	editie	van	

StageUp plaats
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januari
 
nationaal theaterweekend

In 2017 deed Kunstmin voor het eerst mee 

aan de tweede jaargang van dit evenement. 

Doel van dit landelijke initiatief is om nieuw 

publiek te werven en hen te verleiden voor 

slechts 10 euro kennis te maken met theater-

voorstellingen. Kunstmin bood onder meer 

Isabelle Beernaert, Pierre Bokma en Gijs 

Scholten van Aschat, en Maas Theater. 

Het publiek bestond voor 17% uit nieuwe 

bestellers. De bezetting tijdens dit weekend 

was met een gemiddelde van 70% een succes 

te noemen. 

Februari
menS - Wende

Wende Snijders monteerde gedurende 

vier dagen haar nieuwe show MENS bij 

Kunstmin. De eerste try-out vond plaats 

in een uitverkocht Machine 3.

maart
opvliegers 2 - rick engelkes 
Producties

Deze humoristische show, speciaal geschikt 

voor vriendinnen, werd vergezeld van een 

feestelijk	‘ladies	night’	programma	in	de	foyers	

met gifts, make up en kleding presentaties van 

middenstanders uit Dordrecht. 

Fuse Strijkersensemble

Fuse, de huisband van het tv programma 

Podium Witteman, combineert jazz, klassiek 

en wereldmuziek. Wegens een grote toeloop 

werd het concert verplaatst van Ketel 1 naar 

Machine 3. 
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April
adèle, Jasperina, conny – 
De grote Drie

In deze muzikale matinee op zondag 

stonden theaterdiva’s van weleer centraal. 

Kunstmin organiseert regelmatig matinee-

voorstellingen, zowel  op donderdagmiddag 

(i.s.m. het seniorennetwerk) als op zondag-

middag.  

Walden – ro theater

Tragikomische toneelvoorstelling met Arjan 

Ederveen en Jack Wouterse over het nut van 

het leven, vriendschap en de tijd die onge-

wild verstrijkt. 

mei
Pinkpop - toneelgroep maastricht 
& rowen hèze

Tijdens één van de voorstellingen tijdens 

Kunstmins Bevrijdingsfestival weekend 

bracht Toneelgroep Maastricht met acteurs 

een ode aan de liefde én aan het beroemde 

popfestival. De band Rowen Hèze schreef 

speciaal voor deze voorstelling nieuwe 

muziek en verscheen live op het podium.  

Yuri: a workout opera (try out) - 
club gewalt

Een groep jonge theatermakers uit 

Rotterdam en omgeving wilde graag hun 

voorstelling monteren in Kunstmin en 

voerden daarna meteen hun eerste try out 

van YURI uit. 
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juli
Wijkontbijt

Het Wijkontbijt werd met enthousiasme 

omarmd door bewoners en de diverse 

instellingen in de wijk. Bijna 200 bewoners uit 

de directe omgeving van Kunstmin kwamen 

ontbijten op het toneel van de Grote Zaal. 

Verhalen uit de wijk, verteld door bewoners 

zelf, stonden centraal. M.m.v. Marieke van 

Leeuwen, Marjolein Meijers, en wijktalenten 

van de toekomst. 

september
Dordtse cultuurnacht & 
open huis

Circa 1865 man publiek bezocht de laag-

drempelige Dordtse Cultuurnacht en het 

Open	Huis	in	Kunstmin.	De	samenwerking	

met alle culturele instellingen van Dordrecht 

was een succes. De gang in het Energiehuis 

stond bol van een variëteit aan performances 

en dito publiek. In Kunstmin waren de stoelen 

in de Kleine Zaal en die op het podium van de 

Grote Zaal tot de laatste bezet.  

Seizoensopening
De ring – nederlands Blazers 
ensemble en hotel modern

Het Nederlands Blazers Ensemble & Hotel 

Modern boden het publiek een avondje 

totaaltheater met Wagner’s Ring op het 

podium van de Grote Zaal; een afterconcert 

voor het publiek in het Theatercafé; plus 

een muzikale toegift bij de naborrel van alle 

Kunstmin relaties in de Kleine Zaal. 

Oktober
Passie voor muziek

Vijftien amateurorkesten- en koren uit de 

hele regio komen gedurende het seizoen 

aan bod en geven samen een concert. Geen 

competitie. Maar elkaar ontmoeten en 

samen muziek maken. 
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Oktober (vervolg)
Jeugdtheatervoorstelling
checkpoint 

Een afgeleide van het populaire televisie 

programma voor kinderen. Deze spectacu-

laire en interactieve familievoorstelling stond 

in het teken van experimenten onder het 

mom	van	‘don’t	try	this	at	home’.	

november
theatercollege
het geheim van de meester - 
Jasper Krabbé

Een nieuwe theatervorm verovert het theater: 

het Theatercollege. Experts onthulden tijdens 

dit college geheimen van de grote schilder-

meesters. Vanuit het Dordrechts Museum 

werd	Karel	Appels	‘Kindje	Kerkje	Beestje’,	

overgebracht voor een nadere analyse.

december
notenkraker - Ballet van de 
Staatsopera van tatarstan

De schouwburg volledig gehuld in kerst-

sferen, en de ultieme kerstvoorstelling 

voor de hele familie op Tweede Kerstdag.  

 
Kunstmin Productie
het Behouden huysch

 

Wegens het succes van afgelopen jaren 

speelde onze eigen kerstproductie voor het 

eerst in de Grote Zaal. Producent Kunstmin 

werkte samen met Cultuurcentrum ToBe, 

Pabo Dordrecht en Codarts Hogeschool 

voor de Kunsten aan het vrolijke, muzikale 

familiestuk Het Behouden Huysch, met John 

Buijsman, en 68 amateurspelers en -muzikant-

en uit de regio. 

uitgelicht
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De maandelijkse regionale talkshow Kunstmin 

Live, gepresenteerd door journalist/columnist 

Kees Thies en theatermaker Marjolein Meijers, 

ging haar derde seizoen in. Gasten waren 

onder meer zangeres Joke Bruijs, advocaat 

en activiste Carry en theatermaker Jan Rot. 

De editie met caberatier Richard Groenendijk 

vond plaats in de Grote Zaal.

In 2017 ging Kunstmin van start met een nieuwe 

concertserie: Passie voor Muziek, waarbij 

Kunstmin 15 amateurkoren en -orkesten uit-

nodigt om gedurende het seizoen gezamenlijk 

op te treden. In 2017 stonden reeds 222 

amateurzangers en muzikanten in twee edities 

van Passie voor Muziek op het podium.

co-ProDuctieS
De jaarlijkse kerstproductie verhuisde naar 

de Grote Zaal, er werd opnieuw gewerkt 

met hetzelfde artistieke team, en met 

Cultuurcentrum ToBe, Pabo Dordrecht en 

Codarts Hogeschool.

Kunstmin verbond zich aan landelijke theater-

makers die hun voorstelling bij ons kwamen 

repeteren, ontwikkelen, monteren en spelen 

voor publiek. Afgelopen jaar waren te gast: 

Liptease, Wende Snijders, Club Gewalt, Eva 

Line de Boer en jeugddansgezelschap Maas 

Theater en Dans. 

Opera Gala i.s.m. de Dordtse Stichting 

Sursum Musica

Internationale, jonge operagrootheden van 

de toekomst vertolkten een keur aan opera 

klassiekers, en de in Dordrecht woonachtige 

operazangeres Vera Lansink presenteerde. 

Cultuursafari 

Onder	de	naam	‘Cultuursafari’	participeerde	

Kunstmin, samen met Bibelot, Cultuurcentrum 

ToBe, het Dordrechts Museum, Bibliotheek 

AanZet, The Movies en het Nationaal 

Onderwijsmuseum	in	een	driedaags	evene-

ment voor het middelbaar onderwijs, waarin 

zo’n 900 leerlingen kennis konden maken 

met de verschillende culturele instellingen. 

Bibelot en Kunstmin brachten samen een 

korte performance van standupper Tim 

Hartog met als afsluiting een DJ op de Power- 

en Mainstage in het Energiehuis.

Debatreeks Tegenlicht i.s.m. Bibliotheek 

AanZet Dordrecht 

Maandelijkse debatreeks in Ketel 1 of in de 

Centrale Bibliotheek. De redactie is samen-

gesteld uit inwoners uit de Drechtsteden. 

 

Dordtse Cultuurnacht i.s.m. culturele 

Dordtse instellingen

Dordtse Cultuurnacht i.s.m. culturele Dordtse 

instellingen. Dit laagdrempelig event met 

gratis voorstellingen en optredens in diverse 

culturele instellingen in Dordrecht werd voor 

het eerst georganiseerd bij aanvang van het 

nieuwe seizoen, i.s.m. Dordrecht Marketing, 

Bibelot, ToBe Cultuurcentrum, het Dordrechts 

Museum	en	het	Onderwijsmuseum.

Programma’s kwamen tot stand dankzij de 

steun van: gemeente Dordrecht, BankGiro 

Loterij Fonds, Fonds Podiumkunsten en 

Prins Bernhard Cultuur Fonds Zuid-Holland.
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PluSProgrammering
Kunstmin produceerde extra programma’s 

rond voorstellingen voor extra verdieping 

en beleving. Deze werden vaak opgezet in 

samenwerking met onze netwerkwerken of 

maatschappelijk partners in stad en regio.

eDucatie
In het kader van Kunstmenu bezochten groep 

1 & 2 en groep 5 & 6 van het basisonderwijs 9 

schoolvoorstellingen. 

De tweejaarlijkse Jeugdweek met als titel 

‘Een	reis	voor-	en	achter	de	schermen	van	

Schouwburg Kunstmin’ trok 1800 Dordtse 

basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6. 

Aansluitend bezochten de leerlingen de voor-

stelling	‘Niet	Vergeten	van	Hoge	Fronten’	van	

Lieke Benders, een voorstelling over kostbare 

herinneringen en dingen die je liever vergeet. 

Meer dan 50 studenten van Pabo Inholland 

participeerden bij de reis voor- en achter de 

schermen.  

Het aantal bezoeken van CKV leerlingen 

steeg in 2016 met 30% ten opzichte van het 

jaar ervoor. 

Kunstmin organiseerde op verzoek van een 

aantal middelbare scholen een besloten 

schoolvoorstelling voor 645 leerlingen. 

producties
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events 

hoSPitalitY KunStmin 
Meer beleving werd ondersteund door o.a. 

het geven van gastvrijheidstrainingen aan het 

horeca-team en door aanpassingen te doen in 

de gaderobe- en balkonfoyer ten gunste van 

een verdere optimalisatie van sfeer, uitstraling 

en	zitcapaciteit.	Ook	werd	het	assortiment	

uitgebreid en een mobiele bar in de foyer van 

Kunstin geïntroduceerd..

De verkoop van pauze- en naborrel arran-

gementen	t.b.v.	een	‘compleet	avondje	uit	

gevoel’ steeg fors ten opzichte van 2016.

 

hoSPitalitY energiehuiS
Ook	in	het	Energiehuis	gingen	de	Duty	

Managers diensten draaien bij voorstellingen, 

events en gezamenlijke producties. Hiermee 

steeg het serviceniveau voor bezoekers in het 

Energiehuis, ten dele. 

Bezoekers moeten ruim voor aanvang van de 

voorstelling wachten in de gang of op de trap 

vanwege het ontbreken van een eigen foyer-

ruimte in het Energiehuis. Het ontbreken van 

een eigen foyerruimte ondermijnt de gast-

beleving en past niet bij de ambiance en het 

verwachtingsniveau van theaterbezoekers. 

Bovendien zijn de financiële targets van 

Kunstmin begroot op een eigen foyer. 

Ondanks	de	intentie	een	foyer	te	realiseren	is	

dit vanwege de complexiteit helaas nog niet 

gelukt.

De afdeling spande zich onverminderd in voor de optimalisering van de 
gastvrijheidsbeleving en de verkoop van events.
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16 februari
Koninklijke Auris Groep

Bijeenkomst 

Energiehuis

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 maart
WOP

Bovag Dealer Congres 

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 mei
Gymnastiekvereniging 

OKK

Voorstelling 

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23 mei
TNO

Congres

Energiehuis

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12 juni
Bureau KVAN

Meerdaags congres

Energiehuis

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28 juni
Bink

Symposium

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30 augustus
Serviceorganisatie 

Jeugd ZHZ

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16 september
DOV

Viering 115-jarig jubileum

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 november
Detailconsult 

Supermarkten BV

Personeelsfeest

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 november
Croonwolter & dros

Energiehuis

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15 november
United By Music

Congres en optreden

Energiehuis

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 december
DJ Piet & Show

Voorstelling

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7 december
Vrijwilligershuis 

Drechtsteden

Vrijwilligersfeest

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16 december
Lions Host Dordrecht

Kerstgala

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31 december
Dordrechts 

Philharmonisch	Orkest

Oudejaarsconcert

Schouwburg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

events

uitgelicht
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eventS reServeringS-
Programma
Smart Event Manager (SEM)

Het nieuwe event reserveringprogramma 

werd afgelopen jaar volledig geïmplemen-

teerd. Naast een efficiëntere werkwijze 

(offreren), zijn een beter inzicht in de 

administratie rondom events (marges) 

en een betere tool tot relatiebeheer het 

gevolg. 

BuSineSS cluB
Kunstmin is er trots op dat bedrijven 

ervoor kiezen Kunstmin te steunen. Het 

ledenaantal liep eind 2017 iets terug. In 

december zijn gesprekken gestart om in 

2018 de Business Club nieuwe impulsen 

te geven.

DrieJarige SPonSoring 
KerStProDuctie 
Bijzonder verheugd is Kunstmin een 

hoofdsponsor voor de kerstproductie 

te hebben gevonden in HSU Payroll. Dit 

bedrijf heeft een financiële bijdrage voor 

de komende drie jaar toegezegd, vanaf 

2018.



Facilitair en techniek

Nog steeds kampen Kunstmin en het 

Energiehuis met de gevolgen van facilitei-

ten die sinds het begin van de oplevering, 

respectievelijk in 2014 en 2013, nooit naar 

behoren hebben gewerkt. 

Er bestaat een lange lijst aan facilitaire 

problemen in beide gebouwen. De meest 

urgente zijn:  

 SchouWBurg KunStmin
•	 Klimaat technisch functioneert het 

gebouw niet volgens norm en afspraken

•	 Het gebouw voldoet niet aan de akoes-

tische norm

•	 Het gebouwbeheerssysteem KNX werkt 

niet naar tevredenheid

 energiehuiS
•	 Klimaat technisch functioneert  het 

gebouw onvoldoende

•	 De tribune van M3 functioneert niet 

volgens de norm en gebruikers afspraken

•	 De geïnstalleerde bemetering (gas,  

water, elektra) vragen veel aandacht

Een werkgroep met medewerkers van 

Vastgoedbedrijf Dordrecht en Stichting 

Kunstmin werd in het leven geroepen om 

de langdurige facilitaire problemen op te 

lossen.	Ondanks	toezeggingen	van	het	

Vastgoedbedrijf dat de klimaatinstallatie 

eind 2017 volgens de norm zou werken, is 

dit niet gerealiseerd.
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marketing

voeDingSgeBieD
Van de bestellers is 49% afkomstig uit Dordrecht. 67% van 

het totale aantal bestellers is afkomstig uit Drechtsteden. 

Vanuit de Drechtsteden komt het hoogste percentage uit de 

gemeente Zwijndrecht.  

accent oP De BranDing van KunStmin  
De marketing focus lag in de achterliggende jaren op het 

uitbreiden van bezoekers uit de regio Drechtsteden. Het 

aantal bezoekers uit Dordrecht en Zwijndrecht neemt toe, 

respectievelijk met 6% en 2%. De groei van bezoekers uit 

overige Drechtsteden bleef gelijk. In 2017 heeft Kunstmin in 

de brandingsstrategie op toegelegd onze activiteiten in de 

Schouwburg en het Energiehuis verder te branden.

online en oFFline marKeting toolS
•	 Website Kunstmin 

•	 Google Ads 

•	 Facebook online campagnes 

•	 Online	servicemails

•	 Online	aftermails

•	 Thematische online nieuwsbrieven

•	 Driejaarlijks glossy Kunstmin magazine (oplage 20.000 

exemplaren)

•	 Jeugdflyer Sieb (tweejaarlijks)

•	 A0 affiche campagne in corporate stijl   

•	 A2	affiches	(en	flyerrondes)	op	scholen,	BSO’s	en	cul-

turele plekken in de stad en regio

•	 Tweewekelijkse cultuurladder in het huis-aan-huis blad 

De Stem van Dordt met een breed regionaal bereik met 

daarin een selectie  uit de programmering van Schouw-

burg Kunstmin (bereik 286.800 lezers)

•	 Acties met partners in de stad, zoals kerstcampagne

•	 Advertenties in huis-aan-huis bladen

•	 Free publicity in huis-aan-huis bladen

•	 Huis-aan-huis direct mails

meer outDoor reclame
Er werd meer geld besteed aan outdoor reclame dan begroot, 

hierop werd ingezet omdat het een effectief middel is in het 

aanjagen van de kaartverkoop. 25% van de plaatsings- en 

productiekosten voor outdoor campagnes werd door Kunst-

min terugverdiend door deze door te belasten aan theater-

producenten. In november werd een extra publiciteitsuiting 

geproduceerd die huis-aan-huis in de regio werd uitgezet 

om de kaartverkoop in de maanden december en januari te 

stimuleren.   

KaartverKooP oP locatie
In 2017 zijn wij gestart met presentaties en kaartverkoop op 

locaties in de regio om nog beter zichtbaar te zijn in de regio.

Het marketing- en salesteam bracht in 2017 een bezoek aan 

vijf seniorenlocaties, vijf winkelcentra en vijf zomerfestivals in 

de regio met een programma presentatie, een optreden, en 

kaartverkoop. In deze periode konden wij een verhoogd aan-

tal bezoeken aan onze website vaststellen. De kaartverkoop 

nam in de zomerperiode toe met 2% in vergelijking met de 

zomer van 2016.
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Financiën & Organisatie

hRm
Bezetting en ziekteverzuim vaste formatie

De organisatie bleef in 2017 vrijwel  stabiel 

met een bescheiden terugloop: van 32 mede-

werkers in januari naar 30 medewerkers in 

december; van 29,0 fte’s in januari naar 27,2 

fte’s in december 2017. Gemiddeld was 

er sprake van 28,8 fte. 

In 2017 waren er 13 uitdienst- en 11 indienst-

tredingen. Het verloop hangt samen met de 

opbouwfase waarin de organisatie verkeert, 

en daardoor flexibele opzet van afdelingen 

bij Kunstmin. Nieuwe functies zijn die van 

Programmamaker Stad & Regio, Assistent 

Programmering en Projecten en Vrijwilligers-

coördinator. 

Naast de vaste formatie maakt Kunstmin 

gebruik van een flexibele schil voor de afdeling 

Techniek (gemiddeld 1.3 fte op jaarbasis), 

Horeca (gemiddeld 4.3 fte op jaarbasis) 

en Receptie & Kassa (gemiddeld 0.9 fte op 

jaarbasis). 

In 2017 werkten er 35 vrijwilligers bij Kunstmin 

bij publieksopvang en kaartcontrole.  

 
In 2017 werkten bij Kunstmin als erkend 

werk- en leerbedrijf 16 stagiairs.

Het ziekteverzuim betrof 3,5%, waarvan 2,14% 

lang verzuim. Ten opzichte van 2016 (5,7%) is 

dit een verbetering. 

Op	19	juni	ontving	Kunstmin	de	erkenning	

‘wij	werken	mantelzorgvriendelijk’	uit	handen	

van MEE Drechtsteden. De totstandkoming 

hiervan is ontstaan na de voorstelling de 

Mantelzorgmonologen die plaatsvond in 

Kunstmin in 2017.  
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In dit tweede jaar waarin Kunstmin naast de schouwburg 

ook de exploitatie van het Energiehuis onder haar hoede 

had, verliepen processen beter dan in het voorgaande jaar. 

Maar met name op het gebied van facilitaire zaken waren en 

zijn nog steeds belangrijke stappen te maken. Van stabiele 

processen met bijbehorende kosten is daarom nu nog geen 

sprake. In het administratieve proces kon Kunstmin een 

goede stap maken. De organisatie is gestart met het werken 

met maandafsluitingen en de bijbehorende rapportages. 

reSultaat over BoeKJaar 2017
Het resultaat over 2017 komt uit op € 270.791 voor bestemming. 

Dit bedrag is toegevoegd aan verschillende bestemmingsfond-

sen en bestemmingsreserves. Er is geen toevoeging aan de 

algemene reserve gedaan. Het bedrag van € 270.791 is volledig 

toegevoegd aan bestemmingsfondsen en bestemmings-

reserves. Deze zijn noodzakelijk voor onderhoud aan beide 

gebouwen en theatertechniek. Hieraan liggen meerjaren on-

derhoudsplannen ten grondslag. Deze voornoemde mutaties 

zijn in de begroting van 2017 al verwerkt. Het resultaat kent 

daarom slechts een geringe afwijking van de begroting. De 

resultaten op horeca en events zijn lager dan verwacht. Het 

resultaat op programmering en projecten is echter hoger dan 

begroot.  Dit komt doordat er voor projecten meer externe 

fondsen zijn verworven dan verwacht.

 

De goede solvabiliteits- en liquiditeitspositie van Kunstmin

is stabiel gebleven in 2017. Het eigen vermogen is door 

toevoegingen aan een aantal bestemmingsreserves toege-

nomen. Doordat de basissubsidie van de gemeente 

Dordrecht altijd vooraf betaald wordt en de ticketgelden 

grotendeels ontvangen worden voordat de voorstellingen 

plaatsvinden, is de liquiditeitspositie sterk en heeft dit niet 

geleid tot betalingsproblemen.  

Baten 
Een verdeling van de baten in structurele en eenmalige baten 

kunnen niet in alle gevallen eenduidig worden gemaakt. 

Structureel is de subsidie van de gemeente Dordrecht en 

de bijdragen van de onderhuurders (vastgelegd in huurcon-

tracten). De ticketopbrengsten zijn ook structureel maar de 

hoogte hiervan verschilt per jaar, afhankelijk van het aantal 

voorstellingen, de kaartprijs en het aantal bezoekers. De 

omzet uit horeca opbrengsten hangt hier logischerwijs mee 

samen. De baten uit de commerciële en sociaal culturele 

verhuur zijn ook structureel maar wisselen jaarlijks. Schom-

melingen in deze omzet hangen af van het aantal events en 

het aantal bezoekers. De overige opbrengsten zijn vrijwel 

allen als eenmalig te categoriseren.

laSten 
De kosten zijn nog niet in alle gevallen goed voorspelbaar 

en beheersbaar, en daarom nog niet stabiel. Dit is inherent 

aan een startende en groeiende organisatie. De implemen-

tatie van nieuwe ICT toepassingen, achterstallig onderhoud, 

stroomlijnen en het opzetten van activiteiten, alsmede de 

personele bezetting zorgen ervoor dat kosten nog fluctueren. 

Ook	zijn	er	nog	altijd	openstaande	punten	vanuit	de	op-

levering en overdracht van beide panden, die extra personele 

inzet en (energie)kosten mee zich meebrengen. 

BeleiD m.B.t. het vriJ BeSteeDBaar vermogen
Kunstmin volgt het beleid om vrij besteedbaar vermogen 

aan te wenden voor de algemene reserve. In 2017 is geen 

toevoeging aan de algemene reserve gedaan. Naast de jaar-

lijkse mutatie in de bestemmingsfondsen onderhoud gebouw 

en de bestemmingsreserve onderhoud theatertechniek, werd 

nog een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve ICT.

Voor onderhoud en vervanging van theatertechniek is op 

basis van het meerjaren onderhoudsplan een reservering 

noodzakelijk. Naast de theatertechniek in de schouwburg 

wordt ook een reserve opgebouwd voor de theatertech-

niek in Ketel 1 in het Energiehuis. Voor de theatertechniek in 

Machine 3 wordt geen reserve aangehouden, aangezien dit 

eigendom is van de gemeente Dordrecht. Deze is verant-

woordelijk voor het onderhoud en de vervanging hiervan.

 

Voor beide gebouwen bestaat een meerjaren onderhoudsplan 

op basis waarvan jaarlijks onderhoud en investeringen aan 

en in de gebouwen plaatsvinden. Jaarlijks vindt hiervoor dan 

ook een mutatie in de bestemmingsfondsen plaats. 

Financieel
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Kunstmin heeft, met behulp van de risicopannenkoek uit de 

Governance Code Cultuur, de drie grootste risico’s in kaart 

gebracht: 

•	 Afhankelijkheid van de basissubsidie

•	 Tegenvallend aantal bezoekers voorstellingen, projecten 

en events

•	 Leegstand in het Energiehuis, en beheersbaarheid  

operationele kosten Energiehuis

Deze risico’s vallen binnen een aantal verschillende risico-

domeinen. 

StrategiSch riSico Domein
Voor Kunstmin geldt dat de afhankelijkheid van de basis-

subsidie van de gemeente Dordrecht groot is, zoals bij de 

meeste theaters. De eigen inkomsten ten opzichte van de 

subsidie zijn tussen 2014 en 2016 gegroeid. Een korting op 

deze subsidie heeft ingrijpende gevolgen  op de (inkomsten 

van een) theater.  

Tegenvallende bezoekersaantallen bij voorstellingen, project-

en en events leiden tot een (groter) verlies op de program-

mering en dat is meestal onomkeerbaar op het moment dat 

de voorstellingen vastgelegd zijn. Daarnaast geldt dat als 

er geen events zijn, een ander deel van de dekking in onze 

begroting wegvalt en er een tekort ontstaat.

BeheerSing van Deze riSico’S
Een conservatieve begroting van de voorstellingen, het 

goed volgen van de resultaten en door gedragingen van het 

publiek beter in te schatten worden risico’s beperkt en kan 

er worden bijgestuurd.  Tijdig bijsturen kan waar mogelijk, 

door bijvoorbeeld een extra marketingcampagne of randpro-

grammering toe te voegen of door te snijden in de variabele 

kosten in het begrotingsjaar. Mocht het alsnog mis gaan, 

kunnen de  bestemmingsreserves programmering en pro-

jecten aangesproken worden. Voor de eventsafdeling is het 

monitoren van de salesactiviteiten van groot belang.   

oPerationeel riSico Domein
Leegstand in het Energiehuis zorgt ervoor dat er minder 

huurinkomsten gegenereerd worden, en dit levert een risico 

op in relatie tot de huur die Kunstmin aan de gemeente 

Dordrecht moet betalen voor het Energiehuis. De kosten voor 

het openstellen van het Energiehuis, zoals het management 

van de centrale receptie, veiligheid en gebouwbeheer, zijn 

relatief hoog. De huur die de (onder)huurders van het 

Energiehuis betalen is een vast bedrag, maar hoge kosten 

van de shared services drukken zwaar op de begrotingen van 

deze organisaties. 

BeheerSing van Deze riSico’S
Door de grote huurders goed te monitoren, kan Kunstmin 

volgen of aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 

De meeste huurders worden zelf eveneens gesubsidieerd 

door de gemeente Dordrecht, en daarom wordt ook op dit 

punt door Kunstmin contact onderhouden met de gemeente. 

Risicoparagraaf

Kunstmin  Bestuursverslag 2017 18



Subsidie Gemeente Dordrecht 2.472.925 

Ticketopbrengsten 909.300

Horeca & Events 758.971

Bijdrage partners 995.993

Overige opbrengsten 605.958

TOTALE BATEN 5.743.147

   

Baten 

Lonen en salarissen 1.568.054

Overige personeelskosten 97.214

Voorstellingskosten 1.395.019

Marketing & Communicatie 157.000

Theatertechniek 231.000

Organisatiekosten 108.650

Huisvestingkosten 1.311.870

Horeca & Events 389.512

Frontoffice & Kassa 54.500

ICT 230.197

Afschrijvingen MVA 169.729

Additionele kosten 30.400

TOTALE LASTEN 5.743.147

   

RESULTAAT 0

laSten

vooruitBliK 

De organisatie gaat door op de ingeslagen weg, om in de 

breedte en in de diepte te investeren in relaties met theater-

makers en partners in de regio, teneinde samen producties 

te ontwikkelen die Kunstmin nog meer als zich onderschei-

dend theater zal profileren. Daartoe werkt Kunstmin vanaf 

begin 2018 samen met professionele makers als Sanne 

Zweije, Ilay den Boer, Bart Lodewijks, Club Gewalt en Slagerij 

van Kampen. Zij zullen op beide locaties hun voorstellingen 

repeteren en monteren. Podium Ketel 1 in het Energiehuis 

krijgt een vaste bestemming als flexibel in te zetten locatie 

voor lezingen en debatreeksen, die wij in 2018 verder uitbou-

wen.

Het BankGiro Loterijfonds ondersteunt speciale projecten 

van Kunstmin in 2018 en 2019 met een tweejarige subsidie.

In het voorjaar van 2018 wordt een Medewerker Educatie 

aangesteld om nog beter te kunnen inspelen op de relatie  

met jongeren en overige vormen van educatie.   

In 2018 zal Kunstmin de professionalisering van processen in 

en de inrichting van de organisatie voortzetten. 

In 2018 vindt de evaluatie plaats van Kunstmin als beheerder 

van het Energiehuis. Voor Kunstmin is het van belang om 

de fase van opstart en regelgeving rond het beheer van het 

Energiehuis (dat werd gestart in 2016) in 2018 af te ronden, 

zodat Kunstmin zich richten op de inhoudelijke programma 

taken.

Kunstmin schrijft in 2018 een nieuw meerjarenbeleidsplan 

2019 – 2023, op grond waarvan nieuwe afspraken met de 

Gemeente Dordrecht tot stand zullen komen.  

In deze begroting zijn de jaarlijks te vormen reserves voor 

o.a. theatertechniek en gebouwbeheer reeds meegenomen. 

begroting 2018
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Raad van toezicht

vergaDeringen
In 2017 vonden 5 officiële vergaderingen van de Raad van 

Toezicht plaats. Naast het vaststellen van de jaarrekening, 

het meerjarenbeleidsplan en de (meerjaren)begroting, heeft 

de Raad conform de code Cultural Governance gereflec-

teerd op het eigen functioneren en het functioneren van de 

directeur-bestuurder. Bijzondere aandacht ging voorts uit 

naar de ontwikkeling van de overgenomen exploitatie van 

het Energiehuis.

Onderwerpen	van	gesprek	bij	de	vergaderingen	waren	o.a.:

•	 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening

•	 Rooster van aftreden van de raad

•	 Jaarplan en begroting 2018

•	 Toekomstige schets meerjarenbeleid

•	 Rapportages

remuneratiecommiSSie
W.L. van der Bijl - de Jong en G.A. Lawson vormden ge-

zamenlijk de remuneratiecommissie die het voortouw had bij 

de invulling van de werkgeversrol t.a.v. de directeur-bestuurder. 

De commissie besprak het functioneren en bezoldigen met 

betrokkene, heeft hem begeleid in zijn ontwikkeling en rap-

porteerde hierover aan de Raad van Toezicht als geheel.

SamenStelling
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken 

in de stichting. De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder dhr. J. Damsteegt. Dhr. J.M.M. Taks heeft de 

Raad per 1 januari 2017 verlaten. In 2017 zijn de volgende leden toegetreden tot de Raad: dhr. F.D. van Heijningen (1 januari), 

dhr. P.E. van der Meer (1 september) en mevr. A.K. van Rood (21 november). Aan het einde van het verslagjaar 2017 was 

daarmee de samenstelling van de Raad van Toezicht van Stichting Kunstmin als volgt:

naam en beroep andere nevenfuncties

Mr. W.L. van der Bijl - de Jong
Rechter (tot 1 juli 2017)
Rechter plaatsvervanger (na 1 juli 2017)

Dhr. G.A. Lawson Lid bestuur Mediafonds,
Zelfstandig adviseur Lid Raad van Toezicht Stadsschouwburg Amsterdam, 
 Voorzitter Directeurenoverleg Rotterdamse kunstinstellingen

Dhr. E.S.J. Dudok Lid bestuur Stichting RiverArt R&D
CEO	

Dhr. M.C. van Warmerdam DGA Graniet Film BV/ Graniet Beheer BV
Directeur muziektheatergezelschap Lid Raad van Toezicht Nederlands Theaterfestival
 Lid bestuur Stichting Louis Hartlooper

Mr. F.D. van Heijningen Erevoorzitter bestuur Koninklijke Nederlandse Zwembond,
Staatsraad Bestuurslid Fédération Internationale de Natation 
 

Drs. P.E. van der Meer Voorzitter Bestuur Stichting PAL,
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Commissarissen Het Gasthuis, 
ziekenhuis Lid Raad van Toezicht AMSTA

Mevr. A.K. van Rood Lid directeurencontact Aedes,
Bestuurder woningbouwstichting Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties,
 Lid Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid, 
 Lid Vereniging voor Strategie en Beleid
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