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Na het moeilijke 2016 is het jaar 2017 voor de Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw de Vereeniging redelijk goed verlopen. De voorstellingen en concerten 

zijn goed bezocht, de afdelingen horeca en verhuur hebben beter gedraaid en ook in 

de organisatie is meer rust gekomen. 

Na het overlijden van Annemarie Kalkman in 2016 heeft Bart Vaessen als interim-

directeur de organisatie waargenomen, tot medio 2017. Vanaf juni 2017 is Eva 

Middelhoff aangetreden als nieuwe directeur. 

De bedrijfsvoering is gedurende 2017 gericht geweest op het beheersen van kosten, 

het verder professionaliseren en intensiveren van de commerciële activiteiten en het 

voorbereiden van de 3e fase van de renovatie van De Vereeniging. Om een nieuwe 

start te maken is er vanaf september 2017 met de hele organisatie gewerkt aan 

een nieuwe meerjarenvisie: “Verhalen voor Iedereen. Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw de Vereeniging 2018-2022”. Ook is er een nulmeting gedaan door 

onafhankelijk adviesbureau Berenschot naar de financiële positie van de organisatie. 

De afgelopen jaren heeft de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de 

Vereeniging afgesloten met een negatief financieel resultaat. In 2017 is sinds lange 

tijd een klein positief resultaat behaald. Dit is hard nodig om een begin te maken met 

het verbeteren van de vermogenspositie die als zeer risicovol wordt beoordeeld. 

In 2017 hebben Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging weer 

prachtige programma’s in Nijmegen kunnen presenteren. Het aantal bezoekers voor 

de professionele voorstellingen en concerten bleef gelijk aan het jaar daarvoor; voor 

de amateurproducties nam het iets af. Financieel bracht de culturele programmering 

minder op dan het jaar daarvoor. De inkoop –verkoop verhouding was minder gunstig 

dan in 2016. Desondanks droeg de culturele programmering positief bij aan de 

exploitatie.

Stadsschouwburg

De programmering heeft de afgelopen jaren een frisse impuls gekregen; we zijn een 

schouwburg met een brede programmering, maar vanaf 2015 zijn we echt gaan profileren op 

toneel, dans, opera en klassieke muziek. In 2017 hebben we verder gebouwd aan de al eerder 

ingeslagen weg; meer profiel in de programmering met een focus. We zetten in op langdurige 

samenwerkingen met een aantal vaste bespelers om zo te werken aan substantiële groei van 

publieksaantallen. 

1. Inleiding en terugblik

De beweging waarbij theaters meer uitgesproken worden in profiel loopt parallel aan de 

ontwikkelingen aan de gezelschapskant. Ook daar wordt nagedacht over intensivering van 

de relatie met speelstad en publiek wat erin resulteert dat niet elke voorstelling meer op 

elke plek te zien is. In 2017 gold bijvoorbeeld voor Nijmegen dat Nederlands Dans Theater 

exclusief in Nijmegen te zien is. Een logische nieuwe stap gezien het feit dat we van oudsher 

een stevige publieksbasis hebben voor dans. Op toneelgebied hebben we gewerkt aan de 

zichtbaarheid van Toneelgroep Oostpool. Dat resulteerde afgelopen November in het eerste 

Oostpool Weekend en diverse andere activiteiten. Hoogtepunten in de programmering in 2017 

waren onder andere: Het Nederlands Danstheater (exclusieve bespeling voor de regio Oost) 

Ronald Goedemondt, drie dagen Jochem Myjer, Caro Emerald, Oleta Adams & Paco Pena. Een 

duidelijk onderdeel van de programmering waren ook de theatercolleges die dit jaar veelvuldig 

plaatsvonden zoals ‘Bruto nationaal geluk’ door Hans Sibbel & Jeroen Smit, de theaterlezing 

van Maarten van Rossem en de theaterversie van ‘Het geheim van de Meester’ met Jasper 

Krabbé. Met huisgezelschap en jeugdtheatergezelscha Kwatta is een begin gemaakt van een 

nieuwe traditie: een kerstvoorstelling (voorstellingen in feuilleton-vorm) aan het einde van het 

jaar. Speciaal voor Kwatta geschreven en ieder jaar door een andere schrijver die voortborduurt 

op het stuk van het vorige jaar. Een ambitieus plan dat in 2017 een eerste voorstelling in de 

Schouwburg opleverde. Op het gebied van theatervoorstellingen werken Lux, Lindenberg en 

de Stadsschouwburg al langer samen. Ook in 2017 werd er veelvuldig afgestemd, maar ook 

samengewerkt tijdens bijvoorbeeld het Oostpoolweekend.



8 9

De Vereeniging

Na de nieuwe start van onze klassieke muziek programmering in seizoen 15-16 hebben we ons 

de afgelopen periode op verdere wederopbouw gericht. Dit houdt in dat wij het bestaande 

aanbod van het HGO en de NSvK omarmen, maar ook in 2017 aanvullend een 20-tal, op diverse 

wijze vernieuwende klassieke concerten hebben geprogrammeerd. Daarbij hebben we ons 

gericht op avontuurlijke programma’s van hoge artistieke kwaliteit met verbindingen naar 

andere genres en disciplines. We streven ernaar om met behulp van onze eigen programmering 

een meer compleet en veelzijdig totaalaanbod te voorzien. We zetten in op concerten van hoge 

artistieke kwaliteit in de verschillende stijlen, genres en cross-overs naar verwante discipline, die 

recht doen aan het muzikale aanbod en nieuwe presentatievormen van vandaag de dag en zich 

kunnen meten met het (inter)nationale niveau. 

Ook hebben we gewerkt aan de verdere ontwikkeling van nieuwe concertformules: 

zoals bijvoorbeeld Classical Vibes (okt 2017), waarin we het symfonisch repertoire op 

een vernieuwende manier presenteren. Daarnaast hebben we ons Podium voor de stad 

voortgezet, een jaarlijks evenement waarbij De Vereeniging podium biedt aan amateur- en 

semiprofessionele musici uit Nijmegen en directe omgeving.

Hoogtepunten in 2017 waren onder andere: Death Speaks door Nora Fischer en het Doelen 

Kwartet, de met een VSCD Ovatie bekroonde Via Crucis door Reinbert de Leeuw met het 

Nederlands Kamerkoor en Asko Schönberg, Tomorrow Eyes van Remy van Kesteren en Amaro’s 

Symfonische keukengeheimen met het Gelders Orkest.

Onze hernieuwde profilering heeft ook een uitwerking op het contact met de regio. 

Op het moment dat wij scherper gaan kiezen is het nog meer relevant dat we met die keuzes 

niet concurreren met de nabije podia. Doel is om steeds meer aanvullend op elkaar programma 

te maken en in de toekomst te kijken hoe we dat programma als stadsregio aan kunnen bieden. 

In de praktijk betekent dit dat het afstemmen op programmaniveau met Arnhem intensiveert. 

Een andere belangrijke ontwikkelingen is onze zichtbaarheid op andere plekken in de stad. We 

treden als organisatie meer naar buiten. Dat deden we door Circus Treurdier te presenteren 

in de Honig Fabriek met ‘Night of the Problems’, maar ook door voor het eerst een concert te 

presenteren in het idyllische Openluchttheater in de Goffert. Beide positieve initiatieven willen 

we in de toekomst verder gaan uitbreiden. 

Overig

Het is een landelijke trend dat gedurende het seizoen voorstellingen en concerten 

worden bijgeboekt. Ook in Nijmegen gebeurt dat veelvuldig. Het houdt de 

programmering actueel en het geeft gasten de kans om ook in een latere instantie 

dan de start van het seizoen, mooie voorstellingen te boeken. Daarnaast zijn 

‘context’ en ‘beleving’ rond voorstellingen steeds belangrijker; dus ook 2017 

organiseerden we vele inleidingen, nagesprekken en rondleidingen. Organisatie Vier 

het Leven organiseerde theaterbezoek voor immobiele ouderen in ons theater, en 

wijzelf nodigden alleen-gaanden uit via het programma ‘Be My Guest” in onze podia. 

Daarnaast organiseerden we de cursus Toneelkijken en de Cursus “Meer over Dans”; 

beide cursussen konden op veel belangstelling rekenen. 

Het Theaterweekend in januari, een landelijk evenement, met bijzonder programma’s 

zorgde voor een kennismaking van nieuwe publieksgroepen met de Schouwburg 

en de Vereeniging, en tijdens ‘Podium voor de Stad’ faciliteerden we samen met de 

Vrienden van de Vereeniging, talloze amateurgroepen in hun optredens.

Horeca en externe verhuur

Eind 2015 is de horeca en verhuur in eigen beheer genomen. Na een moeilijke opstart 

in 2016 vanwege wisselingen in de leiding en het team als geheel en diverse andere 

logistieke problemen, is het resultaat in 2016 negatief geweest. Medio 2016 is er 

daarom ingegrepen in bedrijfsvoering, leiding en personele bezetting. In 2017 is er 

hard gewerkt aan de verder professionalisering van de afdeling. Processen zijn beter 

in kaart gebracht, er is geïnvesteerd in kwaliteit, de controle op inkoop en verkoop 

is vergroot door verbeterde rapportages. Er is gewerkt aan een salesplan. Alle 

maatregelen hebben geleid tot een verbeterd resultaat in vele opzichten: het aantal 

gasten dat we ontvangen in het restaurant groeit, de ‘voorstellingshoreca’ zit in een 

lift en de omzetten op verhuur stijgen. De afdeling is eind 2017 zo ver dat het in staat 

is om grote partijen waarvan de horeca voorheen werd uitbesteed, nu zelf te draaien. 

Ook een zeer grote partij, zoals Velo-City, hebben we kunnen hosten, en tijdens de 

Vierdaagse Feesten kunnen we met ons eigen team en vanuit onze eigen keuken een 

groot deel van het event zelf faciliteren. Het financiële resultaat van de afdeling is 

daarom ook een stuk beter in 2017 dan in het jaar daarvoor. 

Renovatie Vereeniging

Het jaar 2017 stonden in het teken van verdere planvorming voor de derde fase van 

de renovatie van De Vereeniging en het verkrijgen van financiering. De architect 

heeft op basis van het PVE van de organisatie een nieuw ontwerp gemaakt voor de 

backstage voorziening. Rondom het podium laat het ontwerp een nieuw verblijfs- en 

werkgebied zien voor artiesten en technici. Als het ontwerp gerealiseerd wordt is ook 

deze zijde van het gebouw, waar we onze artistieke gasten ontvangen, weer voor de 

komende decennia toegerust.  
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Ook is verder ontworpen aan die delen van het masterplan, waarvoor in de eerste 

twee fases te weinig financiële middelen waren. Het gaat om aanpassingen en 

verbeteringen van delen in het gebouw, zowel als het gaat om uitstraling als om 

bouwtechnische voorzieningen. 

Voor de realisering van de backstage voorziening is 4,6 mio nodig en nog eens 4 

mio voor de overige nog te realiseren delen uit het masterplan. Voor de backstage 

is het grootste deel al gereserveerd door de gemeente Nijmegen. Stichting 

Volksbelang heeft een bijdrage van 400.000 euro toegezegd voor de renovatie van 

de trappentoren. Voor het resterende bedrag is een beroep gedaan op de provincie 

Gelderland en particuliere fondsen. Begin 2018 is de definitieve aanvraag ingediend 

aan de provincie. Naar verwachting zijn de financiering en vergunningen medio 2018 

gereed en kan er worden begonnen met bouwen. Na de renovatie zal een nieuwe 

gebruikersvergunning worden aangevraagd; op basis van de onderzoeken wordt 

ingezet op een gebruik van 3000+ mensen in het pand; een grote verruiming van de 

capaciteit. 

Financiën

De afgelopen jaren staan de financiën van Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging onder druk. De organisatie opereert structureel 

vanuit een te krappe jas, zowel als het gaat om exploitatie van de activiteiten als het 

onderhoud van de gebouwen. Ook de financieringsmix van de organisatie is niet in 

balans. In vergelijking met andere combinaties van schouwburgen en concertzalen 

ontvangt de organisatie een relatief lage subsidie (27% tegen 49%). Veel inkomsten 

worden gegenereerd uit verhuur en horeca en onze culturele programmering moet 

geld opleveren. Dit maakt onze organisatie uitermate kwetsbaar.

In 2017 heeft onafhankelijk organisatieadviesbureau Berenschot een financiële 

doorlichting gemaakt van de Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging. 

Vijf onderwerpen waren in het onderzoek leidend: ambities van de organisatie en van 

de gemeente, de eigen inkomsten, de uitgaven, de prestatieafspraken en de dekking. 

Uit de analyse van Berenschot blijkt dat de continuïteit van Stadsschouwburg 

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging in het geding is. Zij concluderen 

dat de financiële duurzaamheid onder druk staat, als gevolg van een te lage 

structurele subsidie om de voorziening te onderhouden en exploiteren en daarmee 

culturele activiteiten te realiseren. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 

De Vereeniging kan dit structurele tekort niet in zijn geheel compenseren uit 

andere bronnen of met culturele of commerciële activiteiten.  Met de nieuwe 

coalitieonderhandelingen in 2018 zal de Schouwburg en de Vereeniging aandringen 

bij de nieuwe coalitiepartners op een verhoging van de subsidie naar een bij stedelijke 

podia passend niveau om continuïteit te waarborgen, podiumkunsten te blijven 

programmeren en de gebouwen te onderhouden.

De afgelopen jaren heeft de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging afgesloten met een negatief financieel resultaat. In 2017 is sinds lange 

tijd een klein positief resultaat behaald. Dit is hard nodig om een begin te maken met 

het verbeteren van de vermogenspositie. De accountant van de Stadsschouwburg 

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft in haar verslag van 2016 

de krappe liquiditeit en het negatieve werkkapitaal als risico benoemd voor de 

continuïteit op korte termijn. Daarbij de aanzienlijke afname van het eigen vermogen 

in 2016 wat zorgt voor toename van de kwetsbaarheid op langere termijn.  De 

vermogenspositie eind 2017 is nauwelijks verbeterd.

In hun advies waarschuwt Berenschot voor een ongezonde ontwikkeling van de 

financiële situatie. Het financieel resultaat is de afgelopen jaren verslechterd 

en sinds 2016 worden de minimale financiële normen niet meer gehaald. Door 

de aanhoudende negatieve resultaten is het eigen vermogen van de organisatie 

dusdanig gedaald en daarmee ook de solvabiliteit en het weerstandsvermogen 

van de organisatie. Als de organisatie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, 

ligt een faillissement op de loer. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeitspositie van 

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn zorgelijk.

Een ander aandachtspunt is de renovatie: De renovatie van De Vereeniging in 

2018-2019 zorgt voor een discontinuïteit van de bedrijfsvoering. In 2018 zullen we 

de tekorten in exploitatie als gevolg van de renovatie moeten opvangen. Inmiddels 

is een lening met de gemeente afgesloten; dit zorgt ervoor dat we de exploitatie 

kunnen voortzetten, maar onze schuldpositie wordt nog slechter en dat is gezien de 

financiële positie, ook zorgelijk.



12 13

Beleidsplan

Eind 2017 is er een start gemaakt met het formuleren van een nieuwe meerjaren-

visie. Voor het jaarverslag 2017 wordt nog het beleidsplan 2014–2018 van de 

Stadsschouwburg en De Vereeniging, als uitgangspunt gehanteerd en zijn missie en 

visie als volgt geformuleerd:

Missie

Een in de stad en regio sterk aanwezige organisatie met twee prachtige podia voor 

muziek, theater, dans en een brede maatschappelijke functie. Uitgaanscentra van 

de stad, gekoppeld aan allure, gastvrijheid, professionaliteit, innovatie en regionale 

aantrekkingskracht. Waar de bezoeker centraal staat en wordt verleid en geprikkeld. 

Waar een avond uit een beleving is, met een hoog kwaliteit- en serviceniveau. Een 

Stadsschouwburg en Concertgebouw waar Nijmegen en haar inwoners trots op 

kunnen zijn.

Visie

In 2018 hebben de Stadsschouwburg en De Vereeniging een open, transparante 

uitstraling. Beide monumentale panden zijn in oude luister hersteld, maar met 

het comfort en de uitstraling van nu. De Vereeniging heeft een groot Grand Café 

waar een goede, eenvoudige maaltijd verkrijgbaar is. Iedereen is welkom, maar we 

verwelkomen wel in stijl. De sfeer is een mix tussen ouderwetse herensociëteit en 

een Parijs café. De Stadsschouwburg is het hippe, eigenwijze zusje: De plek waar 

naast regulier aanbod veel leven in de brouwerij is. Met randprogrammering en 

locatieprojecten.

Het Theatercafé is decor voor vormgeving. Een enorme ruimte met vol zicht op het 

Keizer Karel Plein. Place To Be na de voorstelling. Ruimte voor kunstenaars uit de 

stad, ruimte ook voor studenten. Een welkom aan eigenzinnige projecten.

Onze organisatie is professioneel, gastvrij en flexibel. Wij weten wat er speelt in de 

stad en regio, en wij weten hoe we (nieuwe) publieksgroepen aan ons kunnen binden. 

Programmering en marketing zijn goed op elkaar afgestemd. We werken nauw 

samen met andere instellingen in de stad. Om Nijmegen op de kaart te zetten als 

culturele stad, om gebruik te maken van elkaars expertise en kunde, en omdat het 

onderdeel is van de gastvrijheid die we willen uitstralen.

2. Organisatie, structuur en doelstellingen
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Doelstellingen

De doelstellingen van de organisatie ondersteunen missie en visie. De 

Stadsschouwburg en De Vereeniging richten zich de komende jaren op:

•  Een krachtige profilering van beide gebouwen

•  Focus op de beleving - een avondje uit is meer dan alleen de voorstelling

•  Werken aan een gastvrije organisatie

•  De versterking en uitdaging zoeken in de samenwerking

Bestuur en Governance Code Cultuur anno 2017

Verslag van de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in een afzonderlijke vergadering haar eigen 

functioneren. Ook op de overige punten onderschrijft en volgt de Raad van Toezicht 

de Governance Code Cultuur. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zeven 

keer vergaderd in aanwezigheid van de (interim-) directeur. Zes vergaderingen 

waren gepland, een extra vergadering in oktober werd gehouden in verband met 

besluitvorming over de renovatie en de daarmee gepaard gaande exploitatierisico’s. 

Een belangrijke gebeurtenis in 2017 was het benoemen van Eva Middelhoff als 

nieuwe directeur. Zij is m.i.v. 12 juni 2017 begonnen. De Raad van Toezicht meent 

in haar een capabele, verbindende en enthousiaste directeur te hebben gevonden. 

Directeur a.i. Bart Vaessen heeft haar ingewerkt in de laatste weken van juni en de 

eerste weken van juli. De Raad van Toezicht is Bart Vaessen zeer erkentelijk voor zijn 

inzet en liefde voor de organisatie.

De Raad van Toezicht is verheugd dat de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging weer een functionerende ondernemingsraad heeft. 

Met de ondernemingsraad is afgesproken om twee keer per jaar bijeen te komen. 

De ondernemingsraad sluit in februari aan bij het overleg van de Raad van Toezicht 

dat vooraf gaat aan de vergadering met de directeur/bestuurder en de Raad van 

Toezicht sluit in september aan bij het overleg van de ondernemingsraad met de 

directeur/bestuurder. Deze werkwijze gaat in vanaf begin 2018. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in maart en in november 2017, conform 

het rooster van aftreden, gewijzigd. René Noppeney is per 14 maart 2017 benoemd. 

Gerard Tonen is per 28 november 2017 benoemd. René is de opvolger van Ad Brits, 

die de Raad van Toezicht op 31 december 2016 heeft verlaten. Gerard is Leo Pot 

opgevolgd, die de Raad van Toezicht op 31 december 2017 heeft verlaten. De Raad 

van Toezicht dankt Ad Brits en Leo Pot voor hun jarenlange inzet. Hun ervaring, 

inzicht en humor waren van grote waarde.

De Raad van Toezicht kent geen formeel ingestelde commissies. Wel worden de 

financiële aangelegenheden een week voor de Raad van Toezicht vergaderingen door 

de directeur en de controller doorgenomen met het lid van de Raad van Toezicht 

dat financiën als speciaal aandachtsgebied heeft. Ook de uitgangspunten voor het 

artistiek beleid worden vooraf besproken met twee leden van de Raad van Toezicht; 

leden die op basis van hun specifieke kennis en ervaring op cultureel gebied vanuit 

de toezichthoudende rol een goede inhoudelijke bijdrage kunnen leveren bij het 

bespreken van het uit te zetten artistiek beleid. 

Naast de vaste agendapunten die jaarlijks terugkomen stonden er in het verslagjaar 

ook weer belangwekkende nieuwe punten op de agenda.

 

Reguliere agendapunten zijn onder andere:

•  Bespreking managementletter van de accountant

•  Goedkeuring van de jaarrekening 2016

•  Managementrapportages

•  Begroting 2018

•  De activiteitenagenda

•  Investeringsbegroting 2018

De structureel moeilijke financiële positie van de Stichting, die ook blijkt uit het 

‘rapport Berenschot’, had ook in 2017 de volle aandacht. Dit stond nog los van de 

extra (financiële) aandacht die nodig was voor de geplande renovatie (3e fase) van 

De Vereeniging. De begroting voor 2018 kon in 2017 nog niet worden goedgekeurd, 

omdat onvoldoende duidelijk was hoe de risico’s van die in 2018 geplande renovatie 

zouden kunnen worden opgevangen. De Raad van Toezicht is extra bijeen gekomen 

en heeft via de voorzitter veelvuldig overleg gehad met de directeur over alle 

stappen die eind 2017 zijn gezet in het proces om te komen tot een verantwoorde 

koers en besluitvorming. In november vond op verzoek van de Gemeente Nijmegen 

een onderzoek van Cultuur + Ondernemen plaats naar de governance van culturele 

instellingen in Nijmegen. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de directie zijn 

daartoe geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat de stichting voldoende scoort. Ook 

zijn er enkele aandachtspunten, zoals de diversiteit binnen de Raad van Toezicht.

Als Raad van Toezicht willen wij de directie en alle medewerkers bedanken 

voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Die inzet vertaalt zich in 

hoge bezoekersaantallen en in een goede waardering van de bezoekers van de 

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.
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Samenstelling Raad van Toezicht d.d. 31 december 2017:

Een lid van de Raad van Toezicht kan voor twee termijnen worden benoemd, de 

voorzitter voor drie termijnen.

Interne organisatie

Eind 2017 is er een start gemaakt met het formuleren van een nieuwe meerjaren-

visie inclusief nieuwe kernwaarden, doelstellingen enzovoort. Voor het jaarverslag 

2017 wordt nog het beleidsplan 2014–2018 van de Stadsschouwburg en De 

Vereeniging als uitgangspunt genomen. 

In het strategisch meerjarig beleidsplan 2014 - 2018 zijn de volgende kernwaarden 

benoemd, vastgesteld na het bepalen van de doelstellingen van de organisatie en in 

overleg met de medewerkers:

Kernwaarden

Intern: gastvrijheid, professionaliteit, alertheid, flexibiliteit, innovatie, transparantie,

 vertrouwen, werkplezier

Extern:  service, kwaliteit, beleving, inspiratie, betrokkenheid, samenwerking, 

 transparantie

In 2017 zijn de volgende ontwikkelingen te melden, die voortbouwen op de ingezette 

organisatie koers:

•  In 2017 zijn er verkiezingen gehouden om tot een ondernemingsraad te komen. 

Directie en OR hebben een beleidscyclus opgesteld om zo de jaaragenda te bepalen. 

Eens in de zes weken is er overleg. 

•  In het eerste kwartaal van 2017 is een nieuwe directeur geworven; juni 2017 is 

Eva Middelhoff in dienst gekomen, na de interim periode van Bart Vaessen. De 

zomerperiode is gebruikt om een goede overdracht te realiseren. 

•  Er is een start gemaakt met De Theateracademie: een twee jaarlijkse 

inspiratiemiddag voor personeel en vrijwilligers over het vak theater en muziek en de 

culturele sector. In 2017 was er een bijeenkomst met Brochard over gastvrijheid. 

•  Horeca en Verhuur hebben hun budgetteringssysteem verder verfijnd om nog beter in 

staat te zijn inkoop en verkoop en sales te monitoren. 

•  Eind 2017 is met het gehele bedrijf een traject ingezet om te komen tot een 

nieuwe meerjarenvisie; in medewerkersvergaderingen en in kleinere werkgroepjes 

is gesproken over missie, visie, doelstellingen voor de komende 4 jaar. Daaruit is een 

nieuw breed gedragen meerjarenbeleidsplan voortgekomen. 

•  Bureau Berenschot heeft een ‘nulmeting’ gemaakt van de financiële positie van 

de organisatie. Daartoe zijn de jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016 gebruikt, de 

begroting 2017, gegevens uit het Theater Analyse Systeem en benchmarkgegevens 

van gelijksoortige organisaties (Schouwburg & Concertgebouw). Het rapport van 

Berenschot is duidelijk over de zwakke financiële positie van de organisatie en het feit 

dat de continuïteit van de organisatie in gevaar is. Het rapport is aangeboden aan de 

fracties, het bestuur en het ambtenarenapparaat van de gemeente Nijmegen. 

Ondernemingsraad: 

Sinds maart 2017 heeft Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 

De Vereeniging weer een ondernemingsraad (OR), na een onderbreking van 3,5 

jaar. De huidige OR bestaat uit vijf leden. De OR ziet het als haar belangrijkste 

taken om de belangen van het personeel te behartigen en om mee te praten over 

bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder. In overlegvergaderingen met 

bestuurder in 2017 kwamen onder meer aan de orde: onderdelen uit het

personeelshandboek zoals protocol consumpties en maaltijdenvergoeding, 

onderwerpen uit de beleidscyclus en instemmingsverzoeken met betrekking 

tot o.a. de aanstelling van een preventiemedewerker. Vast agendapunt is de 

medewerkerstemperatuur, waarbij de ‘sfeer op de werkvloer’ en daaruit eventueel 

voortvloeiende aandachtspunten besproken worden.

Raad van Toezicht indiensttreding Benoemingstermijn Termijn Aftreedrooster

Steven Bartels 

(voorzitter)
01-01-2011 4 jaar 2e 01-01-2021

Stef Collignon 01-01-2011 4 jaar 2e 01-01-2019

Leo Pot 01-06-2011 4 jaar 2e 31-12-2017

Lilian van der Velden 01-04-2012 4 jaar 2e 01-01-2020

René Noppeney 14-03-2017 4 jaar 1e 14-03-2021

Gerard Tonen 28-11-2017 4 jaar 1e 28-11-2021
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Peer-review

De culturele organisaties voeren een peer-review uit op basis van het ketenverslag en 

de jaarverslagen.

Groeimodel

De gemeente geeft de organisaties in de keten de ruimte om vorm en inhoud te 

geven aan het ketenintendantschap en de speerpunten, waarbij ze zelf kunnen 

definiëren wat zij verstaan onder de onderwerpen ketenintendantfunctie en 

ketenoverleg, welk ambitieniveau de partijen in de keten hebben en hoe zij dit 

ambitieniveau willen realiseren.

 

Programma-aanbod in de Stadsschouwburg en De Vereeniging

•  Minimaal 250 voorstellingen;

•  Minimaal 125.000 bezoekers (inclusief culturele verhuringen);

•  Aandacht voor de programmering van klassieke muziek

•  Een overzicht van de culturele verhuringen per genre;

•  Een overzicht van de amateurvoorstellingen en het totale kortingspercentage dat 

daarmee is gemoeid

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft in 2017 

voldaan aan de prestaties inzake het programma-aanbod. Het ketenintendantschap 

is in ontwikkeling. Concrete resultaten zijn terug te vinden onder het kopje 

Samenwerking. Deze uitwerking is integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de 

organisatie van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging, en 

maakt dus deel uit van het jaarverslag.

In de beschikking zijn de volgende kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-eisen 

vastgelegd:

Cultuureducatie en doelgroep jeugd tot 26 jaar

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zet aantoonbaar in 

op cultuureducatie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar.

Brede toegankelijkheid culturele voorzieningen

Cultuurparticipatie vindt de gemeente belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom 

wordt aan de culturele organisaties gevraagd om er samen zorg voor te dragen dat 

culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking 

een passend cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit.

Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging geeft – samen met 

andere partijen in de stad en partijen in de keten theater & dans – vorm aan de 

gemeentelijke beleidsprioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment.

Ketenintendantfunctie en ketenoverleg

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is ketenintendant 

voor de keten theater & dans. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging draagt proces-verantwoordelijkheid voor de organisatie van het keten-

overleg. In het ketenoverleg komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:

1. de speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie

2. samenwerking in de keten

3. toegankelijkheid van de keten

4. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten gerealiseerd wordt in Nijmegen

De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit 

voor het ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter.

Verslaglegging ketenoverleg

Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit 

verslag beschrijft de werkzaamheden in de keten theater & dans op bovenstaande 

onderwerpen. Die werkzaamheden kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook 

betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan de keten. Het verslag wordt 

toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peer-reviews.

3. Beschikking budgetsubsidie 2017 gemeente Nijmegen
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Aantal voorstellingen en culturele verhuringen, per locatie per genre

(SB =Stadsschouwburg/VE=Vereeniging)

Aantal bezoekers per locatie per genre

4. Prestaties

Toelichting

De gepresenteerde bezoekers- en voorstellingsaantallen bestaan uit programmering 

“eigen” voorstellingen en concerten en culturele verhuringen. De eigen 

programmering verloopt de afgelopen jaren gelijkmatig. Bij de culturele verhuur is de 

fluctuatie groter.

In 2017 waren er in totaal 13.421 minder bezoekers dan in 2016. (in 2016 waren er in 

totaal 12.541 meer bezoekers dan in 2015). 

Ten opzichte van 2016 is het aantal bezoekers bij culturele verhuringen gedaald 

met 13.687, het aantal bezoekers bij (eigen) voorstellingen en concerten is licht 

toegenomen met 266 bezoekers, hetgeen dus nagenoeg gelijk is aan 2016.

Het aantal voorstellingen is in 2017 totaal 312, hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2016 

(309). Het gemiddeld aantal bezoekers (totaal) is in 2017 487 (2016: 535; 2015: 548; 

2014: 503).

Voorstellingen en concerten

Het aantal bezoekers bij “ eigen” voorstellingen en concerten verloopt redelijk 

gelijkmatig. Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is in 2017 481 (2016: 478; 

2015: 497; 2014: 469).

Culturele verhuur

De bezoekersaantallen bij culturele verhuringen fluctueren over de afgelopen jaren. 

Het aantal bezoekers was in 2017 meer op het niveau van 2015 en 2014. 

2016 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar, door o.a. : Vierdaagse-concerten in 

verband met het 100 jarig jubileum, meer schoolvoorstellingen door Theatergroep 

Kwatta, meer bijzondere lezingen en meer samenwerkingsconcerten met 

Doornroosje. Het gemiddeld aantal bezoekers per culturele verhuring is in 2017 505 

(2016: 706; 2015: 731; 2014: 602).

 

Werkelijk 2017 Totaal Voorstellingen en concerten         
Werkelijk 2017 Totaal

Culturele verhuringen              
Werkelijk 2017 Totaal

Aantal bezoekers per genre Totaal SB VE Totaal SB VE Totaal SB VE

cabaret 24.785 23.348 1.437 24.235 22.798 1.437 550 550 0

dans en beweging 16.295 16.295 0 10.685 10.685 5.610 5.610 0

klassiek 31.589 64 31.525 14.155 64 14.091 17.434 0 17.434

musical/show 21.388 19.411 1.977 19.844 19.411 433 1.544 0 1.544

opera/muziektheater 5.403 4.161 1.242 4.103 2.861 1.242 1.300 1.300 0

overig (literair) 12.503 3.788 8.715 2.938 2.938 0 9.565 850 8.715

prof.popmuziek 26.953 17.811 9.142 21.570 15.789 5.781 5.383 2.022 3.361

toneel 13.091 13.029 62 13.091 13.029 62 0 0 0

152.007 97.907 54.100 110.621 87.575 23.046 41.386 10.332 31.054

Totaal bezoekers in 2016 165.428 103.886 61.542 110.355 86.748 23.607 55.073 17.138 37.935

Totaal bezoekers in 2015 152.887 98.407 54.480 108.290 82.799 25.491 44.597 15.608 28.989

Totaal bezoekers in 2014 139.739 88.077 51.662 97.576 74.291 23.285 42.163 13.786 28.377

 

Werkelijk 2017 Totaal Voorstellingen en concerten         
Werkelijk 2017 Totaal

Culturele verhuringen              
Werkelijk 2017 Totaal

Aantal voorstellingen per genre Totaal SB VE Totaal SB VE Totaal SB VE

cabaret 33 30 3 32 29 3 1 1 0

dans en beweging 28 28 0 21 21 7 7 0

klassiek 67 1 66 40 1 39 27 0 27

musical/show 42 38 4 40 38 2 2 0 2

opera/muziektheater 17 16 1 15 14 1 2 2 0

overig 46 20 26 8 8 0 38 12 26

prof.popmuziek 39 26 13 34 23 11 5 3 2

toneel 40 39 1 40 39 1 0 0 0

312 198 114 230 173 57 82 25 57

Totaal voorstellingen in 2016 309 194 115 231 167 64 78 27 51

Totaal voorstellingen in 2015 279 189 90 218 165 53 61 24 37

Totaal voorstellingen in 2014 278 177 101 208 153 55 70 24 46
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Als Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging spannen we ons 

in voor de stad en werken dan ook al jaren nauw samen met een aantal partners, 

zowel culturele partners als andere instellingen.

Verhuur

Onze gebouwen worden veelvuldig door bedrijven en maatschappelijke instellingen 

afgehuurd voor congressen, feesten, jubilea en vergaderingen. In 2017 is er een aantal 

bijzondere evenementen vormgegeven in De Vereeniging: denk bijvoorbeeld aan 

VELO CITY, een evenement van ruim een week met duizenden gasten. Vaste partners 

zijn onder andere Radboud UMC, Radboud Universiteit, de Rabobank, de gemeente 

Nijmegen, serviceclubs, het Nijmeegs Ondernemers Café, de jaarlijkse woonbeurs en 

een diverse afspiegeling van bedrijven uit Nijmegen en omstreken.

Inbedding in de stad

In de Kunst- en cultuurvisie van de Nijmeegse overheid fungeren de grote 

culturele instellingen als culturele aanjagers, een vrije vertaling van de term 

‘ketenintendantschap’. Dit betekent het dat we ons meer dan voorheen rekenschap 

geven van alle culturele activiteiten in de stad waarbij we waar mogelijk achter 

de schermen een steentje aan bij kunnen dragen. We zetten expertise in voor 

de stad als geheel en niet alleen voor de eigen organisatie. Denk hierbij aan het 

meeprogrammeren van Festival op het Eiland, het coachen van beginnende 

student- programmeurs bij Cultuur op de Campus. In seizoen 2017 organiseerden 

we een programma- pitch waarbij we de sleutel van de schouwburg voor een 

dag overdragen aan een Nijmegenaar met een bijzonder plan. Al deze initiatieven 

dragen bij aan een grote zichtbaarheid in de stad en onderstrepen het beeld van 

een open, toegankelijk en betrokken cultuurpodium. LUX, Lindenberg, Doornroosje, 

Stadsschouwburg en De Vereeniging stemmen programmering op elkaar af. We 

hebben een nauwe samenwerking als het gaat om het vinden van de beste plek voor 

een bepaalde artiest. Zo spreken we intensief met De Lindenberg over het goede 

moment om een cabaretier te lanceren in de grote zaal.

5. Samenwerking

Doornroosje is een structurele samenwerkingspartner als het gaat om popconcerten. 

Veel muzikanten wisselen theaterconcerten met popconcerten in rap tempo af. 

De programmeurs monitoren secuur dat er geen overaanbod ontstaat in de stad. 

Daarnaast organiseren zo’n vijf a tien keer per jaar samen ‘seated’ concerten in de 

Stadsschouwburg en De Vereeniging. Deze formule is in de afgelopen jaren zeer 

succesvol gebleken. We kunnen daardoor internationale toppers als Bryan Ferry en 

Joe Jackson op onze podia verwelkomen, maar het werkt ook uitstekend wanneer 

popmuzikanten van eigen bodem vanuit de popzalen hun eerste stappen in het 

theater zetten. Door de concerten samen te promoten bereiken we een groot en 

divers publiek door de klantenbestanden van beide podia aan te spreken.

Programmering/Bijzondere projecten

Als podia vervullen we ook een significante rol in de stad door jaarlijks 

beeldbepalende evenementen te faciliteren zoals de Kunstnacht, het Nijmeegs 

Boekenfeest, de Zevenheuvelenloop en de Nijmeegse Vierdaagse. Hierdoor 

benadrukken we de iconische en onmisbare rol van onze gebouwen voor de stad. 

Open podia met een open blik die bijdragen aan het gunstig leefklimaat van de stad. 

Podium voor de stad

In samenwerking met de Vrienden van de Vereeniging is in 2017 het tweede “Podium 

voor de Stad” georganiseerd. Ruim 30 ensembles/orkesten en koren traden op deze 

dag op in de Vereeniging, als ‘het muziekpodium voor de stad’. Ruim 3000 bezoekers 

waren er getuige van. Op deze wijze geven we samen met de Vrienden vorm aan 

onze taak als ketenintendant voor de klassieke muziek in Nijmegen. Voor zowel de 

Vrienden, als voor onze organisatie was de dag plezierig en succesvol en we hebben 

besloten er een jaarlijkse traditie van te maken.
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Overzicht culturele verhuur in 2017 

Concert Ian Bostridge en Julius Drake i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Lezing Jan Terlouw i.s.m. Radboud Reflects lezing

LIONS Nijmegen: concert voor minder validen m.m.v. Orkest van de Koninklijke Lucht-
macht

klassiek concert

Concert "De Zweedse Nachtegaal" ism Vrienden van het Lied klassiek concert

3 dagen lang Cd-Opnames door Holland Baroque cd-opnames

Nederlands Studenten Orkest klassiek concert

Concert Quatuor Ebène i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Concert door leerlingen Karel de Grote College klassiek concert

Benefiet Kabarestafette georganiseerd door Dispuut Selene cabaret

Muziektheatervoorstelling door Tala Mena Siwa muziektheater

2 schoolvoorstellingen door Theatergroep Kwatta muziektheater

Stagenight 2017 Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen muziek en dans

K's Choice i.s.m. Doornroosje popconcert

2 schoolconcerten door Het Gelders Orkest klassiek concert

Concert Elina Buksha en Pavel Kolosnikov i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Nijmeegs Boekenfeest literair festival

Concert Peter Klimo (piano) i.s.m. Vrienden van de Vereeniging klassiek concert

Nijmegen Blijft in Beeld: 2 filmvoorstellingen film

New Zealand String Quartet klassiek concert

Concert Dmitri Ferschtman e.a i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

HAEVN i.s.m. Doornroosje popconcert

Herdenkingsconcert i.s.m. Stichting Stedelijk Comité 4 en 5 mei Nijmegen klassiek concert

Grigory Sokolov i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Toonkunstkoor Nijmegen klassiek concert

2 dansvoorstellingen voor scholieren door Introdans i.s.m. Cultuur en School Nijmegen dans

Amateurdansvoorstelling door Studenten Dansvereniging Nijmegen Dance Fever dans

2 amateurdansvoorstellingen door leerlingen Flex Dansstuido uit Nijmegen dans

3 amateurdansvoorstellingen door leerlingen ID Dance uit Nijmegen dans

Introductiemarkt en feest Hogeschool Arnhem en Nijmegen festival

Oeuvre award uitreiking aan Frank Boeijen diversen

Concert door Ciconia Concert klassiek concert

Kit Armstrong (piano) en het Szymanowski-kwartet i.s.m. Nijmeegse Stichting voor 
Kamermuziek

klassiek concert

ABBA GOLD (Tribute-act) theaterconcert

Het totale kortingsbedrag ten behoeve van de culturele verhuur bedroeg in 

2017 € 62.542 (2016: € 85.341)

Concert door Johanette Zomer en Bart Schneemann klassiek concert

Novio Magum Wind Orchestra klassiek concert

Dansvoorstelling voor scholieren door Introdans i.s.m. Cultuur en School Nijmegen dans

ABBA GOLD (Tribute-act) theaterconcert

Hexagon Ensemble i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Symfonieorkest Nijmegen klassiek concert

Alan Parsons Project popconcert

Concert Fernando Riscado Cordas (gitaar) i.s.m. Vrienden van de Vereeniging klassiek concert

Concert Lukas Vondraček (piano) i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Concert "L'armonia Sonora" i.s.m. Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Besloten klassiek concert door het Nijmeegs Studenten Orkest klassiek concert

Weihnachtsoratorium door Toonkunstkoor Nijmegen klassiek concert

Openbaar concert door het Nijmeegs Studenten Orkest Nijmeegs Studenten 
Orkest

Harmonie Koningin Wilhelmina klassiek concert
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Online zichtbaarheid, bezoeken en interactie

In 2017 hebben we de front-end van onze website aangepast. De website ziet er 

daarom anders uit. Naast meer nieuwe mogelijkheden voornamelijk in beeldgebruik 

online, is daarbij het uitgagspunt ‘mobile first’ geweest. We zagen een stijging in 

gebruik van onze site vanaf mobiele apparaten maar de verkoop vanaf mobiele 

apparaten bleef achter. Om onze gasten hierin van meer gemak te voorzien , is de 

opmaak aangepast en is de website vanaf mobiele apparaten beter te gebruiken en 

te bekijken.

In 2017 was er een stijging van ruim 5% in onze online bezoeken ten opzichte van 

2016. In totaal ontvingen we het afgelopen jaar ruim 723.900 website bezoeken. 

Daarvan zijn er 457.894 unieke bezoeken. Dat waren er ruim 430.000 in 2016.

Van alle online bezoeken was bijna 24% afkomstig vanaf AdWords.

Het aantal online verkochte tickets is met ruim 13% gestegen in vergelijking met 

2016. Afgelopen jaar verkochten we meer dan 89.300 online kaarten. De opbrengsten 

via online kaarten is met meer dan 15% toegenomen ten opzichte van 2016. Via 

AdWords werd voor ruim €322.900 aan online tickets verkocht. Dit is ruim 12% van 

het totaal. 

In 2017 zijn we actief met Instagram gestart. (Voor het restaurant gebruiken we 

-sinds jan 2018- een apart account). De meeste van onze volgers op Instagram vallen 

in de leeftijdscategorie 25-34 waarvan 67% vrouwen. In totaal volgen ons bijna 1000 

personen.

Ook op Facebook steeg het aantal vind-ik-leuks van 3661 naar 4772 op 31-12-2017

Verder ziet het er qua doelgroep als volgt uit:

Vrouwen

Bereikte personen: 61% ( leeftijd 35- 44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Fans: 77% ( leeftijd 25-34 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Betrokken personen: 74% ( leeftijd 45- 54 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Mannen

Bereikte personen: 39% ( leeftijd 25-34, 35-44 jaar en 45-54 jaar, met gelijk 

percentage de grootste leeftijdsgroep)

Fans: 23% ( 25- 34 jaar, grootste leeftijdsgroep) 

Betrokken personen: 26% ( 35- 44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

6. Marketing

Educatie 
In seizoen 17/18 zijn we gestart met een dans- en toneelcursus. Opvallend is al een 
aantal jaren dat inleidingen steeds meer bezocht worden. Als uitbreiding daarvan 
zijn de cursussen opgezet. Dit om mensen in een pakket een aantal voorstellingen 
+ aanvullende informatie omtrent het genre en de programma’s te geven. Deze 
cursussen worden zodanig goed ontvangen dat we daarmee doorgaan.

Daarnaast zijn we in 2017 gestart met het meer proactief opzoeken van middelbare 
scholen. Een van onze vrijwilligers (oud CKV coördinator van een middelbare school) 
bespreekt met de CKV coördinatoren het programma en de mogelijkheden om met 
studenten de voorstellingen te bezoeken. Ook zien we dat er vanuit de makers steeds 
vaker educatiepakketten worden aangeboden. Ook deze worden aan de scholen 
aangeboden.

Ook de rondleidingen (zowel structureel als op aanvraag) hebben we doorgezet. Een 
groep vrijwilligers verzorgt onder begeleiding van medewerkers mee met educatie- en 
participatie projecten, zoals schoolconcerten, erfgoedroutes en rondleidingen. 

Expositie
In de Stadsschouwburg wordt kunstenaars de mogelijkheid geboden te exposeren. 
Veelal tweemaandelijks wisselt de expositie. In 2017 werd voor de 28ste keer de 
amateurkunstmanifestatie gehuisvest en gefaciliteerd.

Publieksonderzoek
In september 2017 zijn we gestart met het verzenden van After Service Mails. Hierin 
is een aantal vragen met betrekking tot het bezoek van de gast opgenomen. Op dit 
moment scoort zowel de bezochte voorstelling als het bezoek aan ons theater en/of 
concertgebouw een 7,9 gemiddeld.

Liefhebbers
In 2017 zijn we in gesprek gegaan met de Vereniging Vrienden van De Vereniging 
om met hen te kijken of we de intentie willen uitspreken de propositie voor 
vrienden en Liefhebbers samen te voegen en uit te breiden. Doelstelling is om 
vanuit beide organisaties bezien trouwe gasten verder en beter te binden en om 
toekomstbestendiger te kunnen zijn. We zien een daling in het aantal Liefhebbers 
de afgelopen 2 seizoenen. We hopen dat we na samenvoeging en met een betere 
propositie het aantal weer kunnen laten groeien.

Liefhebbers seizoen 2017

Aantal lidmaatschappen Aantal personen Totaal aantal Liefhebbers

Liefhebber 60 381 381
827

Liefhebber 90 223 446
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De benchmarkgegevens zijn afkomstig uit het Theater Analyse Systeem 

van de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburg- en 

Concertgebouwdirecties). In dit systeem kunnen kengetallen worden vergeleken. 

Vergelijk is gemaakt over het jaar 2016. De gegevens over het jaar 2017 zijn pas 

in juni 2018 bekend. De gegevens zijn geanonimiseerd. Wel kan de eigen theater- 

organisatie worden vergeleken met de totale resultaten van minimaal vijf andere 

organisaties. 

 

Voor onderstaande resultaten zijn vijf collega instellingen gekozen met zowel 

minimaal een theaterzaal en een concertzaal als een regionale functie, te weten:

•  Theaters Tilburg

•  Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem

•  Stadspodia Leiden

•  Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

•  Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

 

In 2016 bezochten 165.428 bezoekers de voorstellingen en concerten (professioneel 

en niet-professioneel) van de Stadsschouwburg en De Vereeniging. De geselecteerde 

instellingen trokken gemiddeld 123.797 bezoekers. 

60% van de bezoekers van Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging komt in 

2016 van buiten de gemeente Nijmegen. Bij de geselecteerde instellingen bedraagt 

dit percentage 58%. Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging trekt gemiddeld 

meer bezoekers uit de regio dan de geselecteerde instellingen.

Opvallend blijft dat Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging veel meer positief 

resultaat uit voorstellingen genereert, maar substantieel minder gemeentelijke 

subsidie per bezoeker ontvangt dan de geselecteerde instellingen. In Nijmegen 

bedraagt de exploitatiebijdrage van de gemeente in 2016 per betalende bezoeker      

€ 11,55. 

De exploitatiebijdrage van de gemeente per betalende bezoeker bij de geselecteerde 

instellingen in 2016 bedraagt € 27,74. Het verschil tussen Stadsschouwburg Nijmegen

en De Vereeniging en de geselecteerde instellingen is groot.

7. Benchmark gegevens
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8. Kwantitatieve kengetallen

Risico analyse

De exploitatie van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 

kent dezelfde risico’s. Slechts mondjesmaat is Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging in staat om, in overleg met de gemeente, de mate 

van risico op een aantal dossiers te verminderen:

Het verdienmodel op de programmering. Bij tegenvallende bezoekersaantallen 

dreigt een begrotingstekort te ontstaan, waardoor er te weinig ruimte is voor 

experiment en vernieuwing. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging heeft dit meermalen aangekaart bij de gemeente. De mate waarin het 

functioneren van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 

wordt beoordeeld op haar kwaliteiten als ketenintendantschap staat in contrast met 

de geringe manoeuvreerruimte die Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 

De Vereeniging heeft op dit vlak. Met name op het gebied van de klassieke muziek 

zijn de ambities, maar ook de noodzaak (een gering aanbod betekent vergrijzing en 

afname van het publiek, waardoor de concertkosten toenemen) vele malen groter 

dan de portemonnee.

Verdergaande efficiëntie in de bedrijfsvoering is niet meer mogelijk.

 

De voorgenomen intentie van Gemeente en Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging om in 2015, 2016 en 2017 te komen tot betere 

afspraken over huur en onderhoud zijn nog niet gerealiseerd. Pijnpunt en mogelijk 

struikelblok is het feit dat onderhoud en vervanging bij beide gebouwen achter 

loopt. Dagelijks ondervinden we als organisatie druk op de exploitatie omdat 

installaties niet werken of stuk gaan. Tijdelijke oplossingen zijn vaak duurder dan 

structurele oplossingen. Door de renovatie van De Vereeniging wordt wel een grote 

slag gemaakt, maar is niet volledig dekkend. Inmiddels is er een goede inventarisatie 

van alle te verwachtte kosten op het gebied van onderhoud voor de komende 20 

jaar ( exclusief kosten voor Trekkenwand en andere theatertechnische installaties). 

Gesprekken om te komen tot een juiste verdeling van de verantwoordelijkheid 

van de onderdelen op de lijst tussen huurder en verhuurder stond voor 2017 op 

het programma. Zo ver is het niet gekomen. De intentie is er nog steeds en wordt 

wellicht in 2018 werkelijkheid

De solvabiliteit van de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De

Vereeniging is zeer beperkt te noemen. Dit kan worden afgeleid uit bovenstaande 

solvabiliteitsratio. Een solvabiliteit van 30 tot 40% wordt als “solvabel” aangemerkt. 

Vanuit de gemeente Nijmegen zijn aanvullende voorwaarden gesteld aan de hoogte 

van het eigen vermogen. De gemeente Nijmegen houdt hiervoor een maximum aan 

van 10%.

2017 2016 2015 2014

Current ratio (rood < 1; groen > 1.5) 0,64 0,52 0,73 0,77

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Vlottende activa

Kortlopende schulden

1.652.168

2.576.665

1.204.711

2.299.557

1.921.317

2.642.299

1.680.428

2.193.759

Financiële ruimte (rood < 1; groen >1) -1,39 -1,79 -1,35 -1,09

Netto werkkapitaal / Maandelijkse kasstroom

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Netto werkkapitaal

Maandelijkse kasstroom (totale baten/12)

1.652.168

2.576.665    

-924.497

664.028

1.204.711

2.299.557    

-1.094.846

612.328

1.921.317

2.642.299    

-720.982

535.093

1.680.428

2.193.759     

-513.331

471.838

Solvabiliteitsratio (rood < 30%; groen > 30%) 0,07 0,05 0,11 0,14

Eigen vermogen / Totale lasten (in %)

Eigen vermogen

Totaal vermogen

201.109

3.081.652

143.843

2.871.469

388.537

3.602.003

434.971

3.207.642

Continuïteit op langere termijn 
(rood < 10%; groen >25%)

0,03 0,02 0,06 0,08

Eigen vermogen / Totale lasten (in %)

Vaste activa

Lang vreemd vermogen

1.429.484

303.878

1.666.758

428.069

1.680.686

571.167

434.971

5.638.234

Financiering vaste activa (rood < 1; groen > 1) 5 4 3 3

Vaste activa / Lang vreemd vermogen

Vaste activa

Lang vreemd vermogen

1.429.484

303.878

1.666.758

428.069

1.680.686

571.167

1.527.214

578.912

Definitie kleurschakering conform Vreeke & Van Dalen (2008, tabel 26 blz. 65):

Sein veilig: Sein waarschuwing: Sein gevaar:
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Voor 2018 staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. 

Ten eerste vindt de geplande start van de derde renovatiefase in de zomer van 2018 

plaats. Bouwplanningen en exploitatieplanningen worden zo goed als mogelijk op 

elkaar afgestemd, om zowel de renovatie als de lopende programma’s soepel naast 

elkaar te kunnen laten lopen. We verheugen ons op het resultaat: een prachtige 

backstage en diverse gerenoveerde publieksruimten. 

Ten tweede zal De Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 

in 2018 lobby voeren en een dringend beroep doen op het nieuwe college om de 

exploitatiesubsidie en subsidie voor onderhoud te verruimen.

Er is meerjaren-visie en een meerjarenbegroting waarin de inhoudelijke en 

commerciële ambities van de organisatie zijn vertaald. Ook worden daarin de 

beoogde noodzakelijke verruimingen van de exploitatiesubsidie (cultuur) en 

onderhoudssubsidie (huurdersdeel) genoemd. Gezien de huidige ongezonde financiële 

positie van de organisatie is de noodzaak groot om het weerstandsvermogen de 

komende jaren te verbeteren. Om aan onze (lange termijn) verplichtingen te voldoen, 

is het van belang dat de vermogenspositie van de organisatie wordt versterkt. In 

2018 wil de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging tot 

nieuwe afspraken met de gemeente komen.

Belangrijk is om te vermelden dat in 2018 en 2019 de organisatie als gevolg van de 

renovatie nog extra gevolgen op de exploitatie ondervindt. Doordat het gebouw 

(deels) dicht gaat, zullen de inkomsten uit verhuur en horeca laag zijn. Daarvoor 

is een vangnetconstructie met de gemeente afgesproken. Het vangnet dekt de 

voorziene tekorten in 2018 en 2019 als gevolg van de renovatie. Het betreft een lening 

die binnen 30 jaar zal moeten worden afgelost.

Ten derde zal binnen de bedrijfsvoering de ingezette koers in de programmering, 

horeca en verhuur worden voortgezet. Met het nieuwe visiedocument in de hand 

zullen de gekozen programmalijnen ‘Regulier programma’, ‘Lef-programma’, en 

‘Stadsprogramma’ worden ingezet. We willen een breed publiek aanspreken en als 

podiumbaken van de stad Nijmegen onze deuren openen voor iedereen. De verdere 

professionalisering van de afdeling horeca en verhuur wordt doorgezet. 

Als laatste zal in 2018 (opnieuw) gekoerst worden op het afsluiten van een nieuwe 

huurovereenkomst, inclusief afspraken over onderhoud en vervanging. Voor onze 

9. Toekomst

beide panden hebben we een huurovereenkomst met de gemeente Nijmegen, die 

dateert uit het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Bij het beheer en 

onderhoud van beide panden herhaalt zich bijna wekelijks de onduidelijkheid welke 

partij nu waarvoor verantwoordelijk is. Onze organisatie heeft als standpunt, dat 

we -tegen een jaarlijkse huursom van ruim 8ton- een theater en een concertgebouw 

huren en niet twee ‘kale’ gebouwen. Daar is onze exploitatie ook op ingericht. We 

willen in 2018 met de gemeente Nijmegen werken aan een heldere overeenkomst, 

waar we de komende 10 jaar mee vooruit kunnen, met heldere afspraken –en 

budgetten- over beheer en onderhoud. In het jaar 2016 en 2017 zijn hiervoor wel 

een aantal besprekingen gevoerd en hebben de eerste onderzoeken naar de 

onderhoudsstaat plaatsgevonden, maar zijn er nog geen resultaten geboekt m.b.t. 

een nieuwe huurovereenkomst. Het onderwerp staat al jaren blijvend op onze 

agenda, ook weer voor 2018.
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10. Geconsolideerde winst en verliesrekening 2017

Exploitatie 

2017

Begroting 

2017

Exploitatie 

2016

OPBRENGSTEN € € €

Subsidies (m.n. Gemeente Nijmegen)

Culturele activiteiten (omzet voorstellingen)

Omzet verhuur

Horecaomzet

Parkeergelden

Overige omzet

2.049.414

2.585.422

1.006.237

1.868.065

141.665

317.532

2.003.914

2.635.500

730.000

1.665.000

200.000

265.500

1.987.902

2.626.576

706.686

1.527.521

172.976

326.277

TOTALE OPBRENGSTEN 7.968.335 7.499.914 7.347.938

KOSTEN

Culturele activiteiten (inkoopkosten voorstellingen)

Personeelskosten

Afschrijvingen

Huisvestingskosten

Horeca organisatiekosten

Algemene kosten

Horeca inkoopkosten

Inkoopkosten verhuur

2.116.084

2.495.365

329.105

1.359.585

137.317

498.413

645.450

310.084

2.061.500

2.457.729

338.900

1.351.000

109.000

429.000

630.000

103.000

1.988.057

2.595.798

311.662

1.368.961

118.013

444.176

548.883

197.112

TOTALE KOSTEN 7.891.403 7.480.129 7.572.662

Saldo

Financiële baten en lasten

76.932

-19.666

19.785

-19.785

-224.724

-19.970

RESULTAAT 57.266 0 -244.694

COLOFON

Inhoud:  Stadschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging

Opmaak:  Product Plus Reclamebureau

Fotografie:  SchulteSchultz, Marcel Krijgsman, Peter Van der Heijden en Joris Jan Bos
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