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VOORWOORD

Met plezier kijken we terug op het jaar 2017. Met een geheel werkende nieuwe Kleine Zaal veranderde veel aan de 
bedrijfsvoering binnen de organisatie. Meer films en voorstellingen dan ooit en betere verhuurmogelijkheden van 
zowel de grote Theaterzaal als de Kleine Zaal. De verwachtingen, genoteerd in het businessplan Kleine Zaal, zijn 
uitgekomen. In 2017 zijn er naast 120 filmvertoningen ook theatervoorstellingen geprogrammeerd in de Kleine 
Zaal, waaronder het concept Marc Meets en andere voorstellingen die in hun kleinschaligheid prima passen in 
deze zaal. In totaal zijn er 118 professionele voorstellingen geprogrammeerd in de grote Theaterzaal, de Kleine 
Zaal en op Landgoed Wickenburgh, met wederom een mooie zaalbezetting. Voor cultuurcentrum De Wiese 
hebben we vier voorstellingen geprogrammeerd. We waren bijzonder vereerd met de nominatie van de ANWB 
voor het meest gastvrije theater van Nederland.

Ons voornemen om een nieuwe editie van Loeren bij de Boeren te organiseren, strandde op een tekort aan 
financiële middelen. Verschillende particuliere fondsen waardeerden de plannen, maar gaven aan dit festival niet 
voor de derde maal te willen ondersteunen. Dit komt voort uit het feit dat de fondsen geen structurele financier 
willen zijn. Vanuit de gemeente Houten kregen we in het vroege voorjaar het verzoek om op, het net nieuw 
aangekochte, Fort Honswijk een evenement te organiseren. Hier waren wel middelen voor beschikbaar. Binnen 
een paar weken hebben we de plannen voor Loeren bij de Boeren omgezet naar het eerste FORTE Festival, dat 
plaatsvond op 1 juli 2017 en een enorm succes is gebleken.

Op 8 oktober 2017 organiseerde Aan de Slinger voor de elfde keer het festival Gluren bij de Buren. Tijdens Gluren 
bij de Buren genoten bezoekers van meer dan 50 verschillende optredens bij mensen thuis in de woonkamer, of op 
een andere bijzondere plek in Houten. Gluren bij de Buren geeft een podium aan amateurkunstenaars van diverse 
disciplines en leeftijden uit Houten en omstreken. Culturele verenigingen, zoals Theatergroep het Schellinkje 
en Theatergroep Splinter uit Houten, hebben het festival omarmd en maakten producties op maat. Daarnaast 
werkten wij samen met het Utrechtse Café Theater Festival en het Amsterdamse Fringe Festival, om ook jong 
professioneel talent een podium te bieden. Gluren bij de Buren bood een zeer gevarieerd programma met muziek, 
straattheater, dans, stand-up comedy en literatuur door heel Houten!

Met ruim 1800 verkochte kaarten/bezoekers kijken wij terug op een geslaagde eerste editie van Filmfestival 
Houten. Hiermee heeft Aan de Slinger een nieuw initiatief in Houten gerealiseerd: een eigen filmfestival. 
Filmfestival Houten vond van 15 tot en met 17 december 2017 plaats in Theater Aan de Slinger. Het programma 
bestond uit filmhuisfilms, gecombineerd met enkele mainstreamfilms, randprogrammering en een uitgebreid 
educatieprogramma. De filmprogrammering omvatte films en documentaires voor volwassenen, kinderen 
en jongeren. Met een divers randprogramma werden de films aangevuld met lezingen, muziekactiviteiten, 
een filmquiz en diverse horeca-arrangementen. Daarmee heeft Aan de Slinger de beoogde doelstelling; ‘het 
bereiken van een breder publiek’, kunnen behalen. De programmering is samengesteld door Ilona van Heeckeren, 
filmprogrammeur van de Verkadefabriek in Den Bosch. Tijdens het samenstellen van de programmering heeft 
Ilona veel contact gehad met de vrijwilligers van de filmprogrammeringscommissie van Aan de Slinger. In de 
maanden voorafgaand aan het Filmfestival zijn de vrijwilligers ook gecoacht door de festivalprogrammeur, zodat 
de ervaringen van het filmfestival ook meegenomen worden in het samenstellen van de reguliere programmering 
en de lange termijn plannen voor Film Aan de Slinger. Film Aan de Slinger heeft in 2017 meer bezoekers dan ooit 
getrokken.

Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs. Het is een driejarig 
muziekproject dat loopt op 13 basisscholen in Houten. Het project is gericht op ontwikkeling, verdieping en 
vernieuwing van het dans- en dramaonderwijs. In het voorjaar van 2017 is het project voorbereid wat betreft 
inhoud, bemensing, lesmateriaal en praktische organisatie. De vakdocenten volgden een inspiratiebijeenkomst 
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en in het najaar van 2017 is het project gestart. In groep 6 worden voorbereidende lessen gegeven, in groep 7 
wordt gewerkt aan een presentatie voor publiek en in groep 8 is aandacht voor performance in het kader van de 
eindmusical. Voor de leerkracht is er lesmateriaal ter voorbereiding, of ter verdieping gemaakt. 

Een jarenlange wens van Aan de Slinger was om de theaterfoyer van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat open 
te stellen. Wij vinden het erg belangrijk dat alle Houtenaren zich op elk moment van de dag welkom voelen in 
het theater. Daarom heeft Aan de Slinger vanaf september 2017 de theaterfoyer elke werkdag van 9.00 tot 16.30 
uur opengesteld aan iedereen die graag buitenshuis of buiten het kantoor wil werken op een bijzondere en 
inspirerende locatie. Aan de Slinger biedt ZZP’ers, studenten, docenten en ondernemers een flexibele werkplek 
met goede faciliteiten. Niet alleen geschikt om lekker in stilte te werken, maar ook om te netwerken, discussiëren, 
dromen en brainstormen. Voor de openstelling van de foyer zijn vrijwilligers geworven die gedurende de dag als 
gastheer/gastvrouw aanwezig zijn. 

In 2016 hebben we geconstateerd dat het uitvoeren van de vele projecten ook een keerzijde bleek te hebben. 
Een te hoge werkdruk en te veel overuren zijn de gevolgen. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben 
de voorgenomen wijzigingen om de werkdruk te verminderen uitgevoerd. We hebben vooral gelet op de 
ondersteunende taken bij de ontwikkeling van activiteiten en festivals. Het is niet verstandig om onbeperkt 
op de medewerkers te leunen die het werk ‘achter de schermen’ doen, zoals PR/marketing, kaartverkoop en 
theatertechniek. Op basis van de jaarplanning kijken we welke activiteiten en festivals door het vaste personeel 
ondersteund kunnen worden. Alles wat niet mogelijk is wordt extern ingehuurd en in de begrotingen van de 
activiteiten en festivals opgenomen. De komende jaren blijft het zeker een punt van aandacht. 

In het voorjaar heeft Aan de Slinger hard meegewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Cultuurvisie van 
gemeente Houten. We hebben de cultuurambtenaar inhoudelijk gevoed en geholpen met het organiseren van 
bijeenkomsten, om zodoende veel informatie op te halen uit het culturele veld. Aan de Slinger heeft ook een 
eigen politieke lobby gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een extra tweejarige ondersteuning van het project 
Cultuureducatie met Kwaliteit en een nieuw te ontwikkelen evenementenfonds. In november heeft Aan de Slinger 
samen met enkele organisaties uit het culturele veld een grote bijeenkomst georganiseerd, om tot praktische 
uitvoering van de voornemens uit de nieuwe Cultuurvisie te komen.

Vrijwel alle activiteiten die wij ons in mei 2016 hadden voorgenomen zijn uitgevoerd. Om dit te bereiken hebben 
wij weer stevig en succesvol aan fondsenwerving gedaan. Het merendeel van onze activiteiten is namelijk 
afhankelijk van financiering door derden. Elk jaar is het weer afwachten of onze projecten financieel haalbaar zijn 
en uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat wanneer wij door fondsenwerving de begroting van een project 
rondkrijgen, wij geen gebruik maken van de bestemmingsreserve. De reserve moet echter wel blijven bestaan, 
omdat het er in een volgend jaar heel anders uit kan zien. 

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

Arjen Berendse, 
Directeur/bestuurder
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BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

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

Kunst en cultuur is van grote waarde voor de lokale economie, voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, voor 
een prettige woonomgeving en voor citymarketing. Als grootste culturele organisatie in Houten kan Aan de 
Slinger alleen succesvol zijn en blijven wanneer ze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de 
regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en 
samenwerking met alle organisaties die zich bezighouden met actieve kunstbeoefening. Denk aan dansscholen, 
de muziekschool en beeldende kunst-organisaties. Daaraan toegevoegd een goede samenwerking met het 
bedrijfsleven, winkeliersverenigingen, particuliere initiatieven (evenementen, exposities) en het onderwijs 
(bo, vo, bso). Aan de Slinger is anno 2017 een brede cultureel-maatschappelijke organisatie, gevestigd in een 
laagdrempelig huis voor de kunsten waar receptieve en actieve kunstbeleving zo veel mogelijk samengaan. 

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

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

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

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

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

Aan de Slinger wil aanpakken en geen kansen laten liggen, we willen de mensen verrassen en we willen dat 
de bezoeker zich welkom voelt. Voorop staat dat we met kunst en cultuur willen zorgen dat de bezoeker en/of 
deelnemer zich laat meeslepen in zijn of haar verbeelding, zich kan ‘verliezen’ in kunst en cultuur en meegevoerd 
wordt naar een wereld waar de tijd niet van belang is: “Aan de Slinger – Vergeet de tijd.“
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ORGANISATIE ANNO 2017

DIRECTEUR/BESTUURDER
Dhr..A..Berendse.

RAAD VAN TOEZICHT ANNO 31 DECEMBER 2017
Mw..M..van.Buren - voorzitter
Mw..J..Wetzer
Dhr..M..Dirksen
Dhr..D..Wennekes

CORRESPONDENTIE ADRES
Stichting.Aan.de.Slinger
De Slinger 40
3995 DE Houten
tel. 030 - 63 51 024
email: theater@aandeslinger.nl 
website: www.aandeslinger.nl
 
DE ORGANISATIE ANNO 31 DECEMBER 2017
Dhr..A..Berendse, directeur/bestuurder  (0,9 fte)
Mw..E..Butselaar, hoofd kassa en bespreekbureau  (1,0 fte)
Mw..H..Hartman, hoofd publiciteit en marketing  (0,9 fte)
Mw..P..Wolf, medewerker publiciteit en marketing  (0,78 fte) 
Dhr..B..Davids, hoofd techniek/beheer  (1,0 fte)
Mw..S..Fiechter, vrijwilligerscoördinator  (0,5 fte)
Dhr..B..Maas, theatertechniek  (1,0 fte) 
Mw..M..Wiersma, medewerker educatie  (0,55 fte)
Mw..E..Scheppink, medewerker educatie  (0,6 fte)
Mw..B..Nederhoff, cultuurmakelaar  (0,83 fte) +
 Totaal 8,06 Fte 

Voor de theaterprogrammering wordt een freelance kracht ingehuurd, mw..J..Kers. In de leer voor 
theaterprogrammeur is mw..C..Emck.
De financiële administratie wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door AKZ.accountants te Houten. 
De overige technisch medewerkers zijn zelfstandigen (ZZP’ers).

Het horecapersoneel werd in 2017 ingehuurd bij het bedrijf Kolibrie. De stichting is enig aandeelhouder van 
Houtens Melkmeisje BV. Deze BV is verantwoordelijk voor exploitatie van de horeca in de theaterfoyers. 

MUTATIES IN DE ORGANISATIE
Theater Aan de Slinger beschikt over een grote groep actieve vrijwilligers. Ultimo 2017 zijn ruim 65 vrijwilligers 
aan ons theater verbonden. Het theater heeft een wachtlijst voor geïnteresseerde vrijwilligers. De vrijwilligers 
ondersteunen niet alleen tijdens de theatervoorstellingen, maar ook bij de filmavonden, de verhuringen voor 
amateurvoorstellingen en de festivals. In het kader van maatschappelijke stages draaiden leerlingen van College 
de Heemlanden en het Houtens een aantal dagen mee op het kantoor van Aan de Slinger en hebben verschillende 
klusjes gedaan. 
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Elk jaar krijgen wij ondersteuning van stagiaires, bijvoorbeeld van de HBO-opleiding Culturele Maatschappelijk 
Vorming of van communicatie opleidingen. Deze stagiaires worden ingezet op de afdeling Publiciteit en 
Marketing en bij de productie van verschillende activiteiten van Educatie en Cultuur Aan de Slinger. Daarnaast 
werken er stagiaires van diverse opleidingen bij de afdeling Theatertechniek.

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

STAFMEDEWERKERS 
Stella Fiechter,  Arjen Berendse, Hanneke Hartman, Ella Butselaar, Jeanne Kers, Jan Konings, Martin van Angeren, 
Lolle van der Kooij, Ria van Rooijen, Meta Poeze, 
Helen Dufais, Engelien Vos en Petra Wolf.

GASTVROUWEN/GASTHEER,
Niek van Bon, Evelyn Bruins, Willemien Bos,  Leni Hund, Marga Kool, Clasien Kuus, Jeannette Niemans, Lidy 
Reesink, Tineke Rossel, Gepke Vellinga, Gerda Vernooij,  Trees Wilkes, 
Ada Hofmeier, Hanneke Stuart, Marleen Jansen en Rob Musters.

KASSAMEDEWERKERS 
Yvonne Burgers, Jos van den Berg, Marja Broos, Yvonne Busink, Linda Termeulen, Marijke Balder, Rita van Rooijen, 
Lia Vermeulen, Ans van Leeuwen.
 
ORGANISATIE FILM AAN DE SLINGER 
Commissie PR: Johan van den Berg, Paula van den Bosch, Letty Annokkee
Commissie Programmering: Harry Manders, Ger Reesink, Ina ten Wolde, Brenda van Dam, Eljo Parmentier, Miek 
Bachofner.
Commissie Filmtechniek: Lolle van der Kooij, Jan Konings, Koos Kortland, René Tasseron, Rob van Enter, Peter 
Regtuijt.

KANTOORVRIJWILLIGERS
Administratie: Jordy van der Vlist, Angelique van Dam
Uit in Houten: Jolanda Alberts 
Reuringmaker: Geurt Blankers, Charles van den Dijssel, Hans Manders
 
VRIJWILLIGER GEBOUWENBEHEER EN ONDERHOUD
Lolle van der Kooij, Olaf Spoelstra, Rens Tersteeg

FOYER VRIJWILLIGERS
Joke van Dijk, Christine Lambers, Saskia Masereeuw,  Frans Oosterheerd, Anne Sala, Wendy van der Sluis, Peter 
Stolk, Martin van de Ven en Wim Vermeulen.
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VERSLAG  
RAAD VAN TOEZICHT
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VERDERE VERANKERING IN HOUTEN

2017 was opnieuw een geslaagd jaar voor Stichting aan de Slinger. Meer en meer profileert de organisatie zich als 
een niet weg te denken culturele organisatie in Houten. Dit komt tot uiting in de vele activiteiten van de stichting 
- zowel binnen het eigen gebouw als op andere plekken in Houten - maar ook in de dagelijkse openstelling van 
de foyer van het theater waarmee de stichting zich letterlijk openstelt voor iedere bewoner van Houten. Deze 
openstelling en verlevendiging worden nog versterkt door de in 2018 te bouwen nieuwe trap (Trap naar de 
Ontmoeting), waarmee de filmzaal en bovenfoyer makkelijker toegankelijk worden en de levendigheid in het 
gebouw wordt versterkt. 

2017 was opnieuw een jaar met veel mooie theater- en filmvoorstellingen, waarbij het aantal filmbezoekers een 
stijgende lijn kende. Naast reeds bekende activiteiten vond er voor het eerst een filmfestival plaats, dat meteen 
een groot succes werd en een breed publiek trok. 

De RvT bestaat momenteel uit Monique van Buren (voorzitter), Jacinta Wetzer (secretaris), Migchel Dirksen en 
Dick Wennekes (leden). In 2017 vond er een wisseling plaats in de bezetting van de Raad van Toezicht. Jeroen de 
Heer heeft – omdat hij de Rabobank heeft verlaten - plaatsgemaakt voor Migchel Dirksen. Migchel Dirksen is de 
nieuwe directievoorzitter van de gefuseerde Rabobank in Houten en daarom een passende opvolger voor Jeroen 
de Heer. 

De RvT van Stichting aan de Slinger is in 2017 zes keer bij elkaar geweest in aanwezigheid van de directie, 
daarnaast vonden er tussentijds gesprekken plaats tussen de directie en de voorzitter van de RvT. Voor het eerst 
vond er een zelfevaluatie plaats onder leiding van een extern deskundige. Deze geslaagde zelfevaluatie heeft 
geleid tot een meer evenwichtige taakverdeling in de Raad; een duidelijker jaarplanning; meer contact tussen de 
RvT en medewerkers van Stichting aan de Slinger; en meer inzicht in het verloop van de financiële zaken door het 
jaar heen. De resultaten van deze zelfevaluatie zijn gedeeld met de directie.

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

Eén van de structurele onderwerpen is het nauwlettend volgen van de financiën. De overgang naar een nieuw 
administratiekantoor gaf hierin aanzienlijk meer inzicht gedurende het jaar, zowel aan bestuur als aan de RvT. 

Punt van zorg blijft de afname van inkomsten door de afnemende verhuur door het Houtens Muziek Collectief. 

Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij problemen die ontstonden bij het aanvragen van subsidies. Omdat 
de Stichting in 2013 is ontstaan uit een fusie van drie verschillende deelorganisaties, zien bepaalde fondsen 
aanvragen van deze verschillende ‘deel-organisaties’ als aanvragen van één en dezelfde ‘hoofd-organisatie’ 
omdat deze aanvragen namens de Stichting aan de Slinger worden ingediend. Deze fondsen hanteren de regel 
dat er maar een maal per jaar een subsidie wordt toegekend aan een organisatie. Daardoor werden aanvragen 
afgewezen. Inmiddels zijn verschillende fondsen ermee akkoord dat namens Stichting aan de Slinger meerdere 
aanvragen per jaar kunnen worden ingediend en gehonoreerd. 
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De werkdruk van medewerkers bleef ook in 2017  een punt van aandacht. Het streven is om overuren zoveel 
mogelijk te voorkomen. Ook het onderhoud van het pand en de communicatie daarover met de gemeente, blijven 
onderwerp van gesprek.  

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 zijn beide opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de 
Stichting aan de Slinger, en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 17 mei2018. 

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

In 2017 is het theateraanbod verder gegroeid naar een evenwichtige programmering van laagdrempelig tot 
kwetsbaar aanbod, met een groot accent op jeugd en jongeren. Dit accent is niet alleen een logisch gevolg van 
de bevolkingssamenstelling in Houten, maar stoelt vooral op onze rotsvaste overtuiging dat wij alleen een 
toekomst hebben wanneer wij in jeugd en jongeren investeren. Het theater heeft oog voor jong talent. Wij zijn 
van mening dat ook wij een verantwoordelijkheid hebben in het bieden van kansen aan jong talent. Zonder de 
mogelijkheden om op te treden, kan jong talent zich niet ontwikkelen en hebben we op de lange termijn geen 
succesvolle artiesten meer op de Nederlandse podia. In de overtuiging dat enkel het ‘uitproberen’ (programmeren 
en afwachten of er wel belangstelling voor is) volstrekt niet werkt, hebben we voor elk nieuw genre de afgelopen 
jaren eerst publieksonderzoek gedaan en zijn we gestart in samenwerking met verschillende partijen, plaatselijk 
en/of regionaal.

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

Er zijn in de jonge geschiedenis van Theater Aan de Slinger nog nooit zoveel voorstellingen gepresenteerd als in 
het kalenderjaar 2017. 

ECONOMISCH
In de budgetovereenkomst met de gemeente Houten is overeengekomen dat het theater een minimale 
bezettingsgraad van 65% dient te behalen op de professionele programmering. Het theater heeft geen 
programmeringsbudget, waardoor een evenwicht in de baten en lasten een vereiste is. Een deel van de 
programmering richt zich daarom op ‘gegarandeerd’ volle zalen. In 2017 is een bezettingsgraad gehaald van 73 %. 

In 2017 werden de volgende 118 professionele voorstellingen geprogrammeerd:
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CABARET (26)
 � Niet Schieten!
 � Enge Buren
 � Pieter Derks
 � Cabarestafette
 � Yentl en de Boer
 � Kirsten van Teijn
 � Sanne Wallis de Vries
 � Herman in een bakje Geitenkwark
 � Katinka Polderman
 � Peter Pannekoek
 � Marc de Hond
 � Anne Neuteboom
 � Kiki Schippers
 � Dolf Jansen & Louise Korthals
 � Marc-Marie Huijbregts
 � Sara Kroos
 � Daniël Arends
 � Veldhuis & Kemper
 � Eric van Sauers
 � Van der Laan & Woe
 � Amsterdams Kleinkunst Festival
 � Cabarestafette
 � Martijn Koning
 � Vincent Bijlo & vrienden
 � Vrijdag & Sandifort
 � André Manuel

TONEEL (14) 
 � Paul R. De Kooij, Cees Geel, Tina de Bruin e.a.
 � Fred Delfgaauw
 � Renée Soutendijk, Chris Tates en Roos van Erkel
 � Kurt Defrancq
 � Carine Crutzen, Warre Borgmans, Dragan Bakema 

en Yara Alink

 � Nasrdin Dchar
 � Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij
 � Bastiaan Ragas
 � Frans Maas
 � Het Debuut
 � Julika Marijn
 � Oda Spelbos, Marie Louise Stheins, Cees Geel, Hajo 

Bruins e.a.
 � Antje Monteiro, Anouk van Nes e.a.
 � Theatergroep Suburbia

SPECIALS (8)
 � Maarten van Rossem
 � Rieks Swarte, Servaes Nelissen e.a.
 � Steef de Jong
 � Hans Aarsman
 � Sven Ratzke
 � MAN || CO, De Mooie Meisjes en MATROSE
 � Hans Dorrestijn & friends (Ingmar Heytze, Vrouwkje 

Tuinman)
 � Lucas De Man/Het Zuidelijk Toneel

MUZIEK (45)
 � Dennis Kroon & Friends
 � Homemade Productions
 � Quatro Ventos
 � Elke Vierveijzer
 � Joris Linssen & Caramba
 � Marc van Vugt, Izaline Calister & Ineke Vandoorn
 � Yuri Honing Acoustic Quartet
 � Gare du Nord
 � Karsu
 � Esther Groenenberg
 � Alex Roeka en band
 � David Dam & Friends
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 � Van Merwijk’s Music Machine met Shirma Rouse 
e.a.

 � Hans Smit, Stefan Stasse, David Dam, Gerard 
Alderliefste e.a.

 � Spinvis en band
 � Jenny Arean & Marijn Brouwers
 � Marc van Vugt, Leonie Meijer & Oene van Geel
 � Vuile Huichelaar
 � Huub van der Lubbe, Ntjam Rosie e.a.
 � Philippe Elan, Renée van Wegberg en Rolf Koster
 � Her Majesty
 � Lucky Fonz III
 � Het Groot Niet Te Vermijden
 � Michiel Borstlap
 � Rapalje
 � Meike & Friends
 � Ellen ten Damme
 � Jan Akkerman & Bert Heerink
 � Trijntje Oosterhuis & band
 � Renée van Wegberg, Jonathan Demoor e.a.
 � The Magic of Jeans
 � NITS
 � Sophia Wezer
 � Diederik Ruisch & Friends
 � Mylou Frencken & muzikanten
 � Alexandra Alphenaar, Mylène & Rosanne e.a.
 � Marc van Vugt & Alain Clark
 � Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal
 � Percossa
 � Marc van Vugt, RO Krauss & Jon Bittman
 � Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos 
 � Marcel de Groot
 � Rockacademie
 � Marc van Vugt, Cecilia Moisio & Ineke Vandoorn
 � Gerard van Maasakkers

JEUGD (22)
 � Tg. Winterberg / STIP 3x
 � Ottolien Boeschoten & Gerold Guthman
 � Wijnand Stomp
 � Maas theater en dans 7x 
 � Daniel van Klaveren / STIP
 � Ageeth de Haan & Peer Thielen
 � Meneer Monster 2x
 � het NTJong  5x
 � Het Laagland

DANS (3)
 � Holland Dance
 � Conny Janssen Danst
 � Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag
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Dit jaar stonden er weer de zogenaamde & Friends concerten op het programma. Artiesten, bands en musici uit 
Houten en wijde omgeving stellen een avondvullend programma samen. Ze nodigen collega’s uit het hele land 
uit die zij bewonderen of waar zij graag mee samenspelen. In 2017 hebben we voorstellingen geprogrammeerd op 
de zaterdagavond in de nieuwe Kleine Zaal. Voorstellingen die de intimiteit nodig hebben, maar theater technisch 
geen hoge eisen stellen. De serie Marc Meets hebben we voortgezet. 

B) AMATEURVOORSTELLINGEN

Aan de Slinger is nadrukkelijk ook een podium voor de amateurkunsten. Onder de noemer ‘Houten Presenteert’ 
faciliteert Stichting Aan de Slinger de voorstellingen van Houtense amateurgezelschappen en muziek- en 
dansscholen. Wij ondersteunen de gezelschappen op theater technisch gebied, helpen ze bij het ontwikkelen van 
stevige promotie en bieden hulp bij de voorbereidingen op de voorstellingen. De gezelschappen maken vrijwel 
allemaal gebruik van ons kassasysteem. Negenennegentig voorstellingen van Houtense bodem en uit de regio 
stonden bij ons op de planken. Theater Aan de Slinger is hiermee aantoonbaar een geliefd podium voor ons 
Houtens talent. 

C) FILMPROGRAMMERING

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

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

Van 15 tot en met 17 december 2017 vond de eerste editie van Filmfestival Houten plaats. Het programma 
bestond uit filmhuisfilms, enkele goede (meer) mainstreamfilms, randprogrammering en een uitgebreid 
educatieprogramma. De filmprogrammering bevatte films voor volwassenen, films voor de jongste en 
oudere jeugd, documentaires. Met een divers randprogramma werden de films aangevuld met lezingen, 
muziekactiviteiten, een filmquiz en diverse horeca-arrangementen. 

Daarnaast zijn we gestart met de Filmclub; elke maand op woensdagochtend presenteren we een film speciaal 
voor (de oudere) Houtenaar die ’s avonds liever niet meer de deur uitgaat.
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D) BEELDENDE KUNST

Kunst om de Hoek organiseerde exposities in de beide foyers van het theater. Dit jaar was Theater Aan de Slinger 
ook de centrale ontmoetingsplek tijdens de Kunstfietsdagen.

BEZOEKERS

Zoals eerder al aangegeven was de gemiddelde bezettingsgraad over alle 118 professionele voorstellingen 
in 2017 73%. In de grote Theaterzaal beschikken we over 288 te verkopen stoelen voor de voorstellingen voor 
volwassenen. Bij de jeugdvoorstellingen en een aantal specifieke voorstellingen voor volwassenen wordt door 
de artiesten een afwijkend totaal aantal te verkopen stoelen aangegeven. In de Kleine Zaal beschikken we over 
86 te verkopen stoelen. Deze aantallen hanteren wij bij het bepalen van de bezettingsgraad. In 2017 bezochten 
19.414 bezoekers de professionele theatervoorstellingen. De filmavonden trokken in 2017 6.197 bezoekers. Naar 
amateurvoorstellingen (Houten Presenteert) en andere evenementen van Houtense bodem kwamen 15.675  
bezoekers. Tijdens culturele verhuringen (onder andere schoolvoorstellingen), commerciële verhuringen en 
besloten (gratis) voorstellingen wisten 9.488 bezoekers het theater te vinden. In totaal ontvingen wij 50.774  
bezoekers in de theaterzalen. Daarnaast ontvingen we 3.700 bezoekers tijdens de twee buitenfestivals. Sinds de 
oprichting van Theater De Kring in 1990 bedraagt het cumulatieve aantal bezoekers bij theatervoorstellingen 
ultimo 2017 250.374

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

Bezoekers professionele voorstellingen:

2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
aantal voorstellingen 118 100 99 75 74 90 83 76 82 56
aantal bezoekers 19.414 17.360 20.267 13.625 13.466 15.633 15.070 13.490 15.006 10.202
gemiddeld aantal 
bezoekers per voorstelling

205 182 182 174 182 178 183 182

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

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

BEZOEKERS EN PUBLICITEIT

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

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

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

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

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

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

gedaan worden.

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

moeten doen; 
 
PROMOTIEMIDDELEN/KANALEN

 � seizoenbrochure
 � websites van Aan de Slinger en Uit in Houten
 � digitale nieuwsbrieven en e-mails vanuit kassasysteem
 � Facebook, Instagram en Twitter
 � drukwerk (eigen posters/flyers/folders en posters/flyers van voorstellingen)
 � drukwerk verkrijgbaar bij diverse winkels, bibliotheek, wijkcentra en bedrijven
 � stands bij activiteitenmarkten
 � wekelijks redactionele aandacht in twee plaatselijke huis-aan-huisbladen
 � regelmatig advertenties en/of acties in de twee plaatselijke huis-aan-huisbladen
 � advertenties/redactionele aandacht in regionale media (Uitloper Utrecht, AD/UN)
 � 2-signs bij speciale activiteiten
 � rechtstreekse en structurele promotie bij alle basisscholen en BSO’s
 � rechtstreekse en structurele promotie bij middelbare scholen in Houten e.o.
 � jongerenpanel
 � Proef het theater, de opening van het seizoen
 � narrowcasting
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EDUCATIE  
AAN DE 
SLINGER
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In de projecten die zijn uitgevoerd in 2017 vervulde Educatie Aan de 
Slinger de rol van initiator, adviseur, projectcoördinator, fondsenwerver en 
bewaker van de kwaliteit.

PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

DANSPROJECT PO /DANSEN MET DE SINT
Dit jaar organiseerde Educatie Aan de Slinger een serie van drie danslessen met het thema 
‘Sinterklaas’. Leerlingen van groep 1/2 en 3/4 maakten een Sinterklaasdans onder leiding 
van een vakdocent dans. De dansen werden uitgevoerd voor eigen publiek en ouders en 
werd ook uitgevoerd tijdens de Sinterklaasviering.
 

ZINGEN IN DE KLAS / THEATER IN DE KLAS
In 2013 - 2016 stond muziek centraal in het driejarig project van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
In 2017 - 2020 staat theater en dans centraal in het driejarig project van Cultuureducatie met Kwaliteit. Theater in 
de klas is niet gerealiseerd omdat scholen die de leerlijn ‘drama’ willen verdiepen, deelnemen aan het CMK-project 
Circustheater. Dit startte in het najaar van 2017. In plaats van een muziek of theaterproject is een cultuurproject op de 
Fontein gerealiseerd.

CULTUURPROJECT DE FONTEIN
Op basisschool De Fontein namen groepen 5, 6,7 en 8 deel aan een cultuurproject met de 
disciplines dans, beeldend en theater. In drie lessen beeldend is gewerkt met gips, klei en 
vilt onder leiding van een beeldend kunstenaar. De kunstwerken zijn tentoongesteld in 
de hal van de school. Er zijn in drie lessen eigen toneelstukjes bedacht en gemaakt met 
een theaterdocent en er zijn dansen gemaakt met een dansdocent. Leerlingen hebben de 

stukken gepresenteerd voor publiek.

‘CIRCUSTHEATER’ EN ‘DANS JE EIGEN STIJL’  
(CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT, CMK 2017-2020)
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is ontwikkeld in samenwerking met het 
onderwijs. Het is een driejarig muziekproject dat loopt op 13 basisscholen in Houten. 
Het project is gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het dans- en 
dramaonderwijs. In het voorjaar van 2017 is het project voorbereid wat betreft inhoud, 

bemensing, lesmateriaal en praktische organisatie. De vakdocenten volgden een inspiratiebijeenkomst en in het 
najaar van 2017 is het project gestart. In groep 6 worden voorbereidende lessen gegeven, in groep 7 wordt gewerkt 
aan een presentatie voor publiek en in groep 8 is aandacht voor performance in het kader van de eindmusical. Voor de 
leerkracht is er lesmateriaal ter voorbereiding of ter verdieping gemaakt. 

LOEREN BIJ DE BOEREN
Het educatieproject bij Loeren bij de Boeren heeft geen doorgang gevonden. In plaats daarvan is een educatieproject 
bij het festival FORTE ontwikkeld (Zie ‘Projecten voor de culturele sector’). 
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MUSICUS IN DE KLAS
In Houten namen 22 basisscholen deel aan het project Musicus in de klas. De groepen 5 en 
6 kregen vijfmaal bezoek van een musicus. Van dichtbij maakten leerlingen kennis met 
verschillende instrumenten, klassieke en lichte muziek, en een musicus met passie voor 
zijn instrument. Het project is opgenomen in het cultuurprogramma van Kunst Centraal. 
Het lesmateriaal, dat is gemaakt door de gelden vanuit de regeling Cultuureducatie met 

kwaliteit (2013-2016), is ingezet. Het project is uitgevoerd in schooljaar 2016-2017. 

EDUCATIEPROGRAMMA BIJ FILMFESTIVAL HOUTEN
Zie voor de toelichting op dit project bij ‘Projecten in het Voortgezet Onderwijs, ART4U’.

PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

DANSPROJECT VO: SLUIER VAN DANSTHEATERGEZELSCHAP AYA
Op 20 november 2017 werd een cultuurdag gehouden rondom de voorstelling Sluier van 
danstheatergezelschap AYA. Leerlingen van Atheneum 4 van College De Heemlanden en 
3ejaars leerlingen van Wellant VMBO maakten een keuze uit verschillende workshops: 
Arabische muziek, theater/spel, partnering, dans en breakdance. Iedere leerling volgde 
twee workshops op school. In totaal gaven 17 vakdocenten 34 workshops. Alle leerlingen 

bezochten de voorstelling in Theater Aan de Slinger. 

ART4U / FILMFESTIVAL
Het projectenbudget voor Art4U is in 2017 bestemd voor het educatieprogramma 
van Filmfestival Houten. Met dit aanvullende budget was het mogelijk om het 
educatieprogramma door te laten gaan, waardoor meerdere klassen zelf met filmeducatie 
aan de slag gingen. Hun resultaten toonden zij in een Vlogfestival (PO) en een Stop 
Motion festival (VO), waarna genomineerde filmpjes ook op Filmfestival Houten zelf te 

zien waren. Daar koos het festivalpubliek, middels stemmen, twee winnaars van de Rabobank Slingeraap Prijs; een 
stimuleringsbedrag voor de winnende leerlingen om hun filmtalent een extra impuls te geven. In de uitvoering van 
beide programma’s is intensief samengewerkt met Kunst Centraal, EYE en HAFF.

PROGRAMMA MET HEEMLANDEN (KUNSTENDAG EN GEDICHTENDAG)
De Kunstendag voor Havo 4 vond plaats op 21 februari 2017. Alle leerlingen volgden twee workshops; 1 workshop op 
school, 1 workshop op een locatie in de culturele omgeving van de school. 

College De Heemlanden gaf Educatie Aan de Slinger een nieuwe opdracht; het organiseren van een workshopdag 
voor de tweedejaars leerlingen Havo en Vwo op 9 mei 2017. De leerlingen benoemden deze dag: ARToday. Alle 
leerlingen volgden twee workshops, hierin stonden ook veel technische workshops en nieuwe media technieken 
centraal.

De Gedichtendag voor Atheneum 3 vond plaats op 19 december 2017. Een dag met 
workshops, een beeldende activiteit en een podiumpresentatie. De gedichten vormden de 
inspiratiebron bij de workshops sing & songwriting, dans, rap, drama en 
bewegingstheater. Onder leiding van ervaren workshopleiders werd gewerkt aan een 
presentatie voor medeleerlingen en ouders in theater Aan de Slinger. 
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PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR

WORKSHOPWEEKEND THEATER
De mogelijkheden om samen met andere partners een theaterweekend voor amateurs te organiseren 
is onderzocht. Het heeft niet geleid tot een goed projectvoorstel. In 2018 wordt opnieuw gekeken naar 
mogelijkheden voor een nadere uitwerking.

DANSENDE WOORDEN 
Dansende Woorden vond plaats op 2 april 2017 in Theater Aan de Slinger. Gedichtenmakers en makers van 
beeldend werk van College De Heemlanden en 80 jonge dansers van vijf Houtense dansscholen werkten mee aan 
de voorstelling waarin zij op zoek gingen naar de verbinding tussen poëzie/beeldende kunst en dans. Een middag 
met prachtige dansen uiteenlopend van klassiek tot modern en hiphop voor familie, vrienden en dansliefhebbers. 
In de foyer was een tentoonstelling ingericht met beeldende werk en poëzie.

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

KORENFESTIVAL
Op 19 maart 2017 vond het Korenfestival plaats. Educatie Aan de Slinger was verantwoordelijk voor de 
programmering van 9 verschillende workshops: jazz, Americana, Afrikaanse zang, intelligent choir, mantra 
zingen, vrijer op het podium staan, body percussie en zingen vanuit de essentie. De deelnemers waren zeer 
tevreden over de diversiteit van de koorworkshops en de verschillende workshopleiders.

FORTE
Voor het festival FORTE werd een groep kinderen opgeleid tot rondleider. Zij vertelden 
op 1 juli 2017 aan de kinderen op het festival (en vaak ook de volwassenen) mooie 
verhalen over de verschillende gebouwen van Fort Honswijk en de kunstwerken die 
tijdens het festival te zien waren. Om een goede rondleiding te kunnen geven kregen de 
kinderrondleiders eerst een training, waarin ze een rondleiding kregen van de huidige 

rondleiders van Fort Honswijk. Daarna verdiepten de kinderen zich in de kunstwerken die tijdens het festival op 
het terrein te zien waren. Uit al deze verhalen stelden zij hun eigen rondleidingen samen. Een theaterdocent 
coachte de kinderen daarnaast nog bij het geven van een boeiende en leuke presentatie.
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DEELNEMERSAANTALLEN

PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
 � Dansen met de Sint 2017 900 leerlingen onder schooltijd (36 groepen)
 � Cultuurproject De Fontein 150 leerlingen onder schooltijd (6 groepen)
 � CMK 2017-2020 550 leerlingen onder schooltijd (22 groepen)
 � Musicus in de klas 1456 leerlingen onder schooltijd (52 groepen)

PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
 � Sluier Art4U   Heemlanden + Wellant voorstelling 

275 leerlingen onder schooltijd ( 11 klassen à 25 leerlingen).
 � Educatieprogramma bij Filmfestival Houten  1072 leerlingen onder schooltijd 

952 leerlingen PO 
120 leerlingen VO 
10 leerkrachten PO training

Programma met Heemlanden:
 � Kunstendag 178 leerlingen onder schooltijd (7 klassen à 25 leerlingen).
 � ARToday 276 leerlingen onder schooltijd (11 klassen à 25 leerlingen).
 � Gedichtendag 168 leerlingen onder schooltijd (6 klassen à 28 leerlingen).

PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR
 � Dansende Woorden   80 amateurdansers tot 20 jaar, 12 gedichtenmakers en makers 

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

 � Rondje Kunst  23 (amateur)kunstenaars.
 � Korenfestival   300 koorleden
 � Filmfestival  725 verkochte tickets.

VOORBEREIDING IN 2017 VOOR PROJECTEN IN 2018
 � Musicus in de klas 2018
 � Cultuureducatie met kwaliteit (2017-2020)
 � Kunstendag Havo 4, College De Heemlanden
 � Dansende Woorden VI: poëzie, beeldend werk, dans
 � Loeren bij de Boeren
 � DOCHTERS & ZONEN
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CULTUUR  
AAN DE SLINGER
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Cultuur Aan de Slinger bevordert kunst en cultuur in Houten. Wij 
willen zoveel mogelijk inwoners van Houten en omgeving in aanraking 
brengen met kunst en cultuur. Dit doel bereiken wij door binnen 
het Houtense culturele veld te verbinden, initiëren, informeren en 

organiseren. Nooit eerder was er een jaar zo succesvol als 2017, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Er zijn meer 
activiteiten en projecten georganiseerd dan van te voren gepland en er zijn dus ook meer bezoekers bereikt dan in 
2016. Van de 13 verschillende projecten, zijn er in 2017 zeven projecten voor de eerste keer georganiseerd. Uit deze 
cijfers blijkt de sterkte aanjaagfunctie van Cultuur Aan de Slinger. 

PROJECTEN OP EEN RIJTJE:
 � Cultuurmakelaar
 � Einduitvoering House of Houten → NIEUW
 � Korenfestival 
 � Aan de Slinger Café Theater Festival prijs en avond → NIEUW
 � 2 x Likkebaarden langs de Linie 
 � Midzomernachtfestival → NIEUW
 � FORTE → NIEUW
 � Gluren bij de Buren 
 � Nieuwe Houtenaren → NIEUW
 � Gouden Dans → NIEUW
 � Gezellige wintermiddag
 � Cultuurcafé: Houten aan de slag met cultuur → NIEUW
 � Website Uit in Houten & uitagenda Trefpunt 

CULTUURMAKELAAR 
Pijlers  Verbinden en informeren

Bij Cultuur Aan de Slinger is de cultuurmakelaar ondergebracht. De cultuurmakelaar speelt een activerende 
en aanjagende rol om het culturele vermogen van de Houtense samenleving aan te boren en verbindingen te 
leggen. Een makelaar die de bestaande cultuur verrijkt met impulsen van buitenaf. Een belangrijke taak van een 
cultuurmakelaar is het doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen bouwen. Regelmatig houdt de 
cultuurmakelaar gesprekken met amateurgroepen en/of individuen in het veld. Deze gesprekken worden formeel 
en informeel gevoerd.
Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die waardevol kan zijn voor andere partijen. Denk 
bijvoorbeeld aan adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de regio, enz. Cultuur Aan de Slinger 
probeert deze informatie up-to-date te houden en beschikbaar te stellen aan publiek en culturele (amateur)
instellingen. Een aantal concrete voorbeelden uit 2017 zijn de bijdrage aan:

LOKALE CULTURELE PARTNERS:
 � Organisatie Anjercollecte Cultuurfonds Houten
 � Advies aan HOPPETA (Houtens Open Podium Prijst Eigen Talent Aan)
 � Huisvesting gezocht artiesten festival Spring uit Utrecht
 � Input klassieke muziek voor het Erfgoed-Muziekfestival.
 � Testen Online aanvraag Cultuurfonds Houten.
 � Input gegeven voor de creativiteitsprijs OLVB.
 � Artiesten gezocht bijeenkomst om alle vrijwilligers rond statushouder in het zonnetje te zetten.
 � Presentatie gegeven over cultuurmakelaarschap op Utrecht Altijd netwerkbijeenkomst van de Provincie 

Utrecht.
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 � Lid van de Opleidingscommissie Culturele Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht.
 � Tips en tops gegeven en meegedacht met het Kunstenfestival van de Houtense Helden.
 � Tips en tops gegeven voor Kunstmarkt van Kunst om de Hoek.

BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID:
 � Meedenken over de invulling van de Houtense Ondernemersdag
 � Fontys studentenpresentatie
 � Cultuurmakelaar uitwisseling Utrecht Overvecht
 � Brainstorm over Park Houten
 � Meedenken met Samen in Actie
 � Samenwerkingsverband zoeken tussen de ondernemers en Cultuur
 � Meedenken met het armoedebeleid Houten
 � Meepraten over de ontwikkelingen Fort Honswijk
 � Mede organiseren van Burgerinitiatief over cultuureducatie
 � Samenwerking DTZ Zadelhoff, input culturele invulling het Rond. 
 � Input artiesten van de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Houten, IKH en diverse andere gelegenheden. 

Cultuur Aan de Slinger heeft in 2017 verschillende projecten in Houten geïnitieerd en georganiseerd. Deze 
projecten worden hierbij nader toegelicht.

EINDUITVOERING HOUSE OF HOUTEN
Pijlers   Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum   31 januari 2017 
Samenwerking  St. Michiel uit Schalkwijk, Krachtfabriek, Bibliotheek Houten, Omroep Houten. 
Publieksbereik  30 leerlingen, 2 leerkrachten, 11 75-plussers, 5 jongeren, singer-songwriters en 80 gasten 

publiek

In het project House of Houten werden drie generaties bij elkaar gebracht door middel 
van muziek. Leerlingen uit groep 8 van basisschool St. Michiel uit Schalkwijk maakten 
kennis met ouderen en hun levensverhalen. De leerlingen interviewden iemand van 
boven de 75 jaar. Zij bevroegen de ouderen over hun jeugd (toen zij net zou oud waren 
als de leerlingen nu) en welke rol muziek speelde in hun leven. De interviews werden 
opgenomen en er is een documentaire van gemaakt. Met het materiaal van de 

documentaire zijn jonge singer-songwriters aan de slag gegaan en maakten daarvan hun eigen nieuwe song. Vijf 
jongeren kregen daarbij een Masterclass van de winnaar uit het programma De beste Singer Song Writer, Anna 
Rune.
 
De resultaten van dit project waren tijdens de eindpresentatie op 31 januari te bewonderen in Theater Aan 
de Slinger. Na de vertoning van de documentaire met de interviews, was het de beurt aan de jonge singer-
songwriters. Omringd door de ouderen zongen zij hun nummer, begeleid door gitaar of ukelele. Het publiek was 
geraakt door de vertolkingen en de prachtige stemmen van deze jonge talenten. Onder het genot van een drankje 
met een ouderwets koekje of iets te snoepen, werd er nagepraat in de foyer.
Van de songs werd een mooie ‘jukebox’ ontwikkeld door de Krachtfabriek. De jukebox reisde door Houten 
langs Basisschool St. Michiel, Theater Aan de Slinger, het gemeentehuis, het Haltnahuis, de Bibliotheek en de 
Krachtfabriek. Zo werden drie generaties gemixt bij House of Houten.

Na de afsluitende presentatie deelden de ouderen hun reacties en ervaringen met ons. Hans van Echtelt, 
voormalig journalist en één van de geïnterviewde, schreef zelfs nog een artikel voor de ‘Schalkwijkse berichten’, 
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een wekelijkse nieuwsbrief voor dorpsgenoten uit Schalkwijk. 
“Zelf was ik een van de ‘uitverkorenen’ die zijn verhaal mocht doen, in mijn gespreksgroep herkende ik Emma, 
de kleindochter van mijn vriend Kees Gerritsen. Ik vertelde honderd uit over mijn jeugd in Cothen waar mijn 
vader destijds een smederij had […].Maar het leukste van de presentatie was misschien wel dat een van de jonge 
singer-songwriters een liedje had gemaakt op mijn muzikale avonturen in de Cothense smederij op De Brink. Ik 
had namelijk ook verteld dat we vaak op zondagmiddag wanneer de smederij was aangeveegd, het lasapparaat 
en het aambeeld aan de kant werden gezet, gingen dansen met elkaar. […] Er werd muziek aangezet op die 
befaamde radio, dit keer gewoon Nederlands repertoire, zoals Eddie Christiani en de Selvera’s. En dan gingen we 
los, foxtrot en Engelse wals. En daar stonden die jonge interviewers van de Michielschool van te kijken! Ze konden 
zich het bijna niet voorstellen.”

KORENFESTIVAL 
Pijlers   Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum   31 januari 2017 
Samenwerking  HMC, 14 koren 
Publieksbereik  500 koorleden

Op zondag 19 maart organiseerde Cultuur en Educatie Aan de Slinger voor de derde 
maal een Korenfestival voor koren uit Houten en omstreken. We verwelkomden 14 
verschillende koren, met maar liefst 500 koorleden in Theater Aan de Slinger om te 
zingen, ontmoeten en inspireren. De opening werd verzorgd door Trio The Big World, 
bestaande uit: Ankie Keultjes (zang), Ad van Meurs (gitaar) en Haythem Safia (ud). 
Naast de bijzondere optredens, waren er diverse workshops te volgen. Van Afrikaans tot 

zangtechniek en van Jazz tot expressie op het podium. Het was een gezellige en muzikale dag waarop koren met 
elkaar kennismaakten en elkaar zagen optreden. Voor de koren die daar interesse in hadden, bestond de 
mogelijkheid om te zingen voor een jury, waarna het koor een juryrapport ontving. Tot slot zongen alle koorleden 
onder leiding van Rienk Speelman het lied ‘Thank you for the Music’ van ABBA. Het bezorgde menig 
festivalbezoeker kippenvel om met bijna 500 man dit lied te zingen.  

AAN DE SLINGER CAFÉ THEATER FESTIVAL PRIJS EN AVOND 
Pijlers   Verbinden, informeren
Datum   3,4, 5 maart 2017, 21 november 2017
Samenwerking  Café Theater Festival Utrecht
Publieksbereik  200

In het eerste weekend van maart keken in de cafés van Utrecht duizenden bezoekers 
naar bijzondere voorstellingen van jonge professionele makers tijdens het Café Theater 
Festival. Het aanbod bestond uit maar liefst 27 verschillende optredens. Aan het Theater 
Festival is altijd een publiekswinnaar en een vakjuryprijs verbonden. Dit jaar mocht Aan 
de Slinger een speciale eigen festivalprijs uitreiken. Winnaar van de Aan de Slingerprijs 
was de theatergroep MATROSE met Op hoop van zegen - Liever jij dan ik. Zij speelden in 

café Back and Forth een vliegensvlugge bewerking van Heijermans’ klassieker Op hoop van zegen. Een vaderlands 
verhaal over het redden van jezelf ten koste van anderen.

In een bomvol café Venue mocht cultuurmakelaar Bea Nederhoff van Cultuur Aan de Slinger de eigen festivalprijs 
aan MATROSE uitreiken. Ieder jaar spelen tijdens Gluren bij de Buren in Houten diverse jonge makers die zijn 
gescout op het Café Theater Festival. Deze samenwerking is sinds dit jaar geïntensiveerd. De winnaars van de 
publieksprijs, juryprijs en Aan de Slingerprijs speelden op 1 oktober 2017 in een Houtense huiskamer tijdens Gluren 
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bij de Buren én op 21 oktober 2017 gaven zij alle drie een optreden in Theater Aan de Slinger. De drie winnaars 
kregen naast de geboden speelplekken ook coachingsgesprekken op financieel gebied en op het vlak van 
marketing aangeboden door Stichting Aan de Slinger. Zo is er in de programmering van Aan de Slinger veel oog 
voor jong talent, en krijgen jonge makers de mogelijkheid verder te professionaliseren. 

2 X LIKKEBAARDEN LANGS DE LINIE 
Pijlers   Verbinden, organiseren 
Datum   16 april 2017 en 27 mei 2017
Samenwerking  Waterkracht, Staatsbosbeheer, Fort Everdingen, Fort Honswijk, gemeente Houten, Geofort, 

fort Vuren, stichting Liniebreed Ondernemen, Provincie Gelderland en provincie Utrecht, 
diverse lokale artiesten 

Publieksbereik  250

Op Eerste Paasdag organiseerde Cultuur Aan de Slinger de derde editie van 
Likkebaarden langs de Linie. Likkebaarden langs de Linie is een culturele en culinaire 
beleving op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We waren te gast op het 
Geofort in Herwijnen en Fort Vuren in Vuren. Daar genoten de gasten van een heerlijk 
viergangenmenu uit de Betuwe. Met een bus met muzikale omlijsting van singer-
songwriter Pip werden de aanwezige gasten naar Fort Vuren gebracht. De theatergroep 

Monotremtra ontwikkelde speciaal voor het mooie torenfort een spetterende act. Het was een mooie avond!

Op de zeer zwoele zaterdagavond 27 mei vond de vierde editie van Likkebaarden langs de Linie plaats. Op Fort 
Honswijk en Fort Everdingen konden bezoekers van Likkebaarden langs de Linie genieten van heerlijke gerechten 
uit de Kromme Rijnstreek. 

De start van de avond was bij Fort Everdingen in Vianen. Hier is sinds 2015 Brouwerij Duits&Lauret gevestigd en zij 
serveerden een smakelijk biertje bij het voorgerecht. Ook gaven de rondleiders van stichting Honswijk-Everdingen 
meer informatie over de forten. We voeren met Rederij Schuttevaer over de Lek naar Fort Honswijk in Schalkwijk. 
Dit prachtige torenfort is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Daar genoten bezoekers van het 
hoofdgerecht, dessert en een kopje koffie. Er waren optredens van Tijgerlelie, Annemarie Brijder, Theatergroep 
Monotrematra en Marvin Dee.

MIDZOMERNACHTFESTIVAL 
Pijlers   Verbinden, initiëren, organiseren 
Datum   17 juni 2017
Samenwerking  De Houtense Helden, van Houten & Co, Bibliotheek Lek en IJssel en Shine.
Publieksbereik  300

In het Amfitheater de Droomcirkel vond op 17 juni het Midzomernachtfestival plaats. In 
en rondom de Droomcirkel konden bezoekers een avond lang genieten van een vol 
programma met optredens van bands, dans, spoken word en kunst.  

De avond begon met een optreden spoken word van rapper Ray Drive. Door poetry, 
storytelling en beatboxen met elkaar te combineren, werd het een bijzonder optreden. 

Na dit optreden werd er met een breakdance battle gestreden op de dansvloer door de Utrechtse ADHD crew 
en Shine gaf een improvisatiedans op een bijzondere plek naast het Amfitheater. Ook kon er heerlijk gezongen 
worden bij de jamsessie van Emily van Orsouw. De sfeer zat er goed in na de jamsessie en dit bleef ook toen 
de band Jilted begon te spelen. Ze speelden swing, jazz en country en dit alles driestemmig. De avond werd 
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spetterend afgelopen met een energiek optreden van de uptempo Party ska band uit Gouda/Rotterdam. Zij 
wisten iedereen in beweging te krijgen! Gedurende de avond kon jong en oud werken aan een Midzomernacht 
schilderij onder leiding van Olivia O’Keeffe, met een prachtig eindresultaat!
 
FORTE
Pijlers   Verbinden, initiëren, informeren, organiseren 
Datum   1 juli
Samenwerking  Culturele veld, Rabobank, Gemeente Houten, AVS, Het Vonkt, de WP Fabriek, eiland van 

Schalkwijk, Omroep Houten,  drankenhandel MULCO, Uytewaal Catering, van der Valk, 
Beelen, Stichting OAMV, Pouwevenementen, Stichting verkeersregelaars, Kind & Co en René 
Steehouder.

Publieksbereik  1250 bezoekers, 85 vrijwilligers, 110 artiesten

Op 1 juli vond de eerste editie van een nieuw festival op Fort Honswijk plaats: FORTE. Een 
geweldige en ruige locatie, waar de tijd eeuwenlang heeft stilgestaan. Verschillende 
kunstenaars lieten zich inspireren door het fort, en zo is een spannende kunstexpositie 
samengesteld. Zo’n 30 kinderen tussen 9 en 12 jaar kregen een professionele 
rondleidersopleiding, om op de dag van het festival als rondleider aan de slag te gaan. 
Daarnaast hebben wij een gevarieerd muziekprogramma met o.a. MOSS, Sue the Night 

en Kuenta I Tambu samengesteld. Het Schalkwijkse orkest Caecilia verzorgde een mooie opening in een van de 
gebouwen rondom het torenfort. 

Met een klein budget en grote ambities is het gelukt om deze eerste editie van FORTE neer te zetten. Samen met 
diverse partners en de gemeente Houten organiseerde Cultuur Aan de Slinger deze eerste editie van FORTE. Met 
zo’n 1250 bezoekers, 85 vrijwilligers en 110 artiesten was de eerste editie van FORTE een succes. Een intiem en 
sfeervol festival op misschien wel het mooiste fort van Nederland. 

GLUREN BIJ DE BUREN
Pijlers   Verbinden en Organiseren
Datum   1 oktober 2017
Samenwerking   (amateur)kunstenaars, winkeliers Oude Dorp, inwoners van wijken in (rondom Oude Dorp) 

Houten, Local2Local 
Publieksbereik   2000 

Zondagmiddag 1 oktober 2017 gingen de deuren van huiskamers in Houten open voor 
het festival Gluren bij de Buren. Voor het elfde jaar op rij waren er veel muziek- en 
theateroptredens te bewonderen. Zo zag men de winnaars van theaterfestivals en 
Houtens talent. Er waren meer dan 50 verschillende acts te bewonderen in de 
huiskamers van Houten en omgeving. Het gratis festival werd geopend in de ‘Centrale 
Huiskamer’ op het Plein door wethouder Kees van Dalen. Naast de huiskameroptredens 

konden bezoekers lekker rondstruinen op de streekmarkt voor de Albert Heijn in het Oude Dorp. Het was een 
heerlijke herfstdag met een prachtige opkomst. In totaal zijn er 2842 bezoeken in de huiskamers geteld. 
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NIEUWE HOUTENAREN
Pijlers  Verbinden, Initiëren, Informeren en Organiseren
Datum  tweede helft 2017
Samenwerking  Gemeente Houten, Omroep Houten, Trea Scholten en Paul van der Klei
Aantal personen  50

Houten kent zo veel gezichten, zo veel verhalen. Zij kregen een gezicht met de serie 
Nieuwe Houtenaren. Nieuwe Houtenaren zijn gevat in beeld en tekst en daar werd een 
mooie fototentoonstelling van gemaakt. Tot en met 12 januari 2018 was deze expositie 
te bewonderen in Theater Aan de Slinger. Daarnaast verscheen er wekelijks in ’t Groente 
een portret van een Nieuwe Houtenaar. Bij de foto’s stond in het kort het verhaal 
waarom zij naar Houten zijn gekomen en wat ze van Houten vinden. Dat kan voor een 

jong gezin uit Utrecht heel anders zijn dan voor bijvoorbeeld een vluchteling uit Eritrea. Deze mensen zijn voor dit 
project geportretteerd door Paul van der Klei en Trea Scholten. Kijk voor meer nieuwe Houtenaren op www.
omroephouten.nl.

CULTUURCAFÉ HOUTEN AAN DE SLAG MET CULTUUR 
Pijlers  Verbinden, Initiëren, Informeren en Organiseren
Datum  22 november
Samenwerking  het culturele veld
Aantal personen  100

Woensdagavond 22 november stond Theater Aan de Slinger open voor alle liefhebbers 
van Houten en cultuur! Het culturele veld organiseerde een inspirerende avond met 
workshops en ontmoetingen. In november 2016 werd een soortgelijke avond 
georganiseerd. Toen stond de avond in het teken van het creëren van een nieuwe 
cultuurvisie. De Gemeente Houten verwelkomde toen alle Houtenaren om vooral mee 
te denken. Dit jaar werden de deelnemers gemotiveerd om concreet aan de slag te gaan 

met cultuur! Drie bijzondere initiatieven werden diezelfde avond beloond met een snelbudget t.w.v. € 500,- van 
Cultuurfonds Houten.

GOUDEN DANS
Pijlers  Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum  November 2017 t/m januari 2018
Samenwerking  van Houten& Co, de Zonnebloem, 4HetLeven en Omroep Houten.
Aantal personen  40

Gouden Dans is een dansproject dat specifiek gemaakt is voor mensen op leeftijd. In 15 
dansrepetities maakten twee enthousiaste groepen senioren uit Houten en omstreken 
onder leiding van choreograaf Ireen Kurvers een korte theatrale dansvoorstelling. De 
voorstelling is geïnspireerd op de Cubaanse Danzon, een heerlijke ritmische dans op 
aansprekende Zuid-Amerikaanse muziek. De dansvoorstelling met aansluitend een 
danssalon voor het publiek wordt gepresenteerd op zondagmiddag 28 januari 2018 in 

Theater Aan de Slinger.
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GEZELLIGE WINTERMIDDAG
Pijlers   Verbinden, Initiëren en Organiseren
Datum   24 december 2017
Samenwerking  Loericker Stee, Voedselbank Houten, de overburen, Lister dagbegeleiding, Gouden Dans, 

Krachtfabriek, Zomerschool, van Houten en Co en de Zonnebloem.
Publieksbereik  300

Op zondag 24 december kwam het Amsterdam Symphony Orchestra met haar 70 leden 
met de trein naar Houten en speelde ‘‘Het Standvastige Tinnen Soldaatje’, gevolgd door 
de feelgoodfilm ‘Le Concert’. Speciaal werd deze gezellige wintermiddag georganiseerd 
voor een bijzondere groep Houtenaren die het verdient om in het zonnetje gezet te 
worden en waarvoor kerst niet als vanzelfsprekend de leukste tijd van het jaar is. Ze 
werden als echte VIPS onthaald door een gezellige kerstman en singer-song writer Petra 

Wilbrink. Na afloop kregen de VIPS een goodiebag mee naar huis, met kaarsen van Deksels Lekker, een corsage 
gemaakt door kunstenares JoCa en een tweede filmkaartje gratis voor Film Aan de Slinger.

NIEUWE WEBSITE UIT IN HOUTEN & UITAGENDA TREFPUNT 
Aan de Slinger verzorgt wekelijks de culturele pagina in het huis-aan-huisblad het Trefpunt. Op UitinHouten.
nl vind je een overzicht van alle culturele activiteiten in Houten. Van festivals, cursussen en workshops, tot 
voorstellingen en exposities. Houten is een mooie gemeente waar heel veel verschillende culturele activiteiten 
worden aangeboden. Sinds begin november 2016 is de website van UitinHouten volledig vernieuwd. Er is een 
flitsende campagne gevoerd in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017. Cultuur Aan de Slinger zorgt voor het 
beheer van deze site, namens 300 culturisten en organisaties in Houten. Er zijn in 2017 in totaal 23.161 weergaven 
geweest op www.UitinHouten.nl , waarvan 15.545 unieke paginaweergaves. Een vrijwilliger beheert wekelijks de 
website www.UitinHouten.nl. 

SOCIAL MEDIA
De sociale media kanalen zijn een belangrijke informatiebron voor het delen van informatie over de ins- en outs 
van de activiteiten van Cultuur Aan de Slinger en/of het delen van andere waardevolle informatie uit het culturele 
veld. Met name het medium Facebook wordt veelvuldig gebruikt. In het afgelopen jaar zijn de ‘vind ik leuks’ van 
de Facebookpagina van Cultuur Aan de Slinger verhoogd van 745 likes naar 939 likes op 31 december 2017. Dat is 
een stijging van bijna 26 % ten opzichte van 2016. 

Het twitteraccount van Cultuur Aan de Slinger heeft 988 volgers. Daarnaast wordt er aan het culturele veld 
regelmatig een nieuwsbrief gestuurd naar een adressenbestand van 1252 cultuurliefhebbers uit Houten en 
omstreken.
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GEBOUWEN- 
BEHEER
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GEBOUWENBEHEER

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

In 2017 is Aan de Slinger het traject gestart om een ‘Green Key’ keurmerk te behalen. Met dit keurmerk laat je als 
organisatie zien dat je er alles aan doet om het milieu te besparen en groot in te zetten op verduurzaming van de 
bedrijfsvoering. Het traject dat moet leiden tot het krijgen van het keurmerk bestaat uit een checklist met punten 
die je verplicht moet nakomen. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van waterbesparing, energiebesparing, 
aanschaf van duurzame producten, etc. De keuring wordt door een gecertificeerde keurmeester van Green Key 
uitgevoerd. Als deze stappen allemaal worden uitgevoerd en de keuring positief is, ontvangen wij een certificaat. 
In 2018 wordt de keuring uitgevoerd en hopen wij het Green Key keurmerk te behalen.

INVESTERINGEN EN AANPASSINGEN GEBOUW
Vanaf 2014 zijn wij bezig met het vervangen van bestaande halogeen verlichting naar LED verlichting in het 
gehele gebouw. Het traject van aanpassen van de huidige verlichting naar LED is in 2017 doorgezet. Het theater 
streeft ernaar om alle armaturen in 2018 met LED of vergelijkbare energiezuinige lichtbronnen te hebben 
uitgerust.

In de zomer van 2018 wordt er in samenwerking met architect Paul van Eyk en aannemer Van Dort B.V. een stalen 
trap in de vide van de foyer van het theater gerealiseerd die de begane grond van de foyer verbindt met de 2e en 
3e verdieping van het gebouw. 

Met het plaatsen van een trap in de vide kunnen wij eindelijk bereiken wat we al jaren willen: ontmoetingen 
tussen alle verschillende gebruikers van het gebouw, waarbij het mogelijk is dat alle bezoekersstromen 
tegelijkertijd hun plek in het gebouw kunnen bereiken. Bovendien wordt het mogelijk (wanneer dit bijvoorbeeld 
bij commerciële verhuur nodig is) om de bezoekersstromen zo te scheiden dat de huurder op de gewenste 
momenten zijn ‘privacy’ heeft en kan ervaren.

Op dit moment ‘bemannen’ wij de ingang voor de actieve cultuurliefhebbers middels een receptionist in de 
centrale hal, die na de bouw van de trap daar niet meer nodig is. In de nieuwe situatie kunnen we zonder extra 
personeelskosten de foyer dagelijks open hebben. Een horecamedewerker verzorgt de catering en geeft tevens 
sleutels af aan de docenten en verdere gebruikers van het complete theatergebouw.

Aan de Slinger creëert met de trap nieuwe ontmoetingen, een plek die altijd open is, waar gewerkt kan worden, 
die ontspanning biedt na de les of repetitie, waar opgetreden kan worden en waar het goed toeven is.

INVESTERINGEN EN AANPASSINGEN THEATERTECHNIEK
In 2017 heeft de theatertechniek weer een stap gemaakt in modernisering, vergroening en verduurzaming. Er zijn 
extra LED theaterspots aangeschaft om verouderde theaterspots te vervangen. Deze investering heeft een aantal 
grote voordelen. De nieuwe theaterspots zijn flexibeler inzetbaar binnen het theater en verbruiken 75% minder 
energie dan de oudere theaterspots.
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De afdeling theatertechniek heeft zich verder beziggehouden met het onderhoud van de huidige apparatuur 
zodat alles goed en zo lang mogelijk functioneert.

(ZAKELIJKE) VERHUUR

Stichting Aan de Slinger verhuurt de Theaterzaal allereerst aan docenten van het Houtens Muziek Collectief, 
koren, orkesten en dansscholen uit Houten. In totaal gaat het in 2017 om ruim 90 culturele verhuringen (Houtense 
gezelschappen). Gelet op de gegeven doelstelling van de stichting en de aard van de verhuringen wordt er in 
al deze gevallen gewerkt met een ‘vriendelijke’ huur, dat wil zeggen tegen de kostprijs (alleen de directe harde 
kosten zoals technisch personeel). Aan de Slinger maakt in de facturering naar de gezelschappen zichtbaar welk 
huurprijzen zij hadden moeten betalen volgens de commerciële huurtarieven. Het totale verschil tussen de 
‘vriendelijke’ huur en commerciële huur van alle amateurverhuringen in 2017 bedroeg € 35.984,-

Naast de bovengenoemde verhuur is er 143 maal gebruik gemaakt van de Theaterzaal. Voornamelijk door niet-
Houtense culturele organisaties. Met name het huren van de zaal om te monteren, gevolgd door een try-out, 
blijkt erg in trek. Deze verhuringen zorgen dat het mes aan twee kanten snijdt: het genereert huuropbrengsten en 
biedt aan ons theaterpubliek try-outs van gezelschappen en artiesten van het kaliber waar Theater Aan de Slinger 
eigenlijk een maatje te klein voor is. Op deze wijze worden in het theater mooie publiekstrekkers gepresenteerd. 
Tenslotte hebben verschillende Houtense bedrijven gebruik gemaakt van het theater voor een congres of feest. 
Zo hebben we bijvoorbeeld mogen ontvangen: personeel gemeente Houten, leden IKH, leden OKK en ZZP Houten, 
Rabobank Kromme Rijnstreek. 

Als maatschappelijk ondernemer biedt Aan de Slinger de Theaterzaal (inclusief techniek en technici) drie maal per 
jaar, aan organisaties met een goed doel aan. Bijvoorbeeld de benefietavond van het Hospice Kromme Rijnstreek, 
De Zonnebloem etc.
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FINANCIEEL: 
TOELICHTING OP  
DE JAARREKENING
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Het resultaat van 2017 geeft deels een aansluitend beeld richting de ingediende begroting. Enkele opvallende 
verschillen worden hieronder toegelicht.

TOELICHTING OP DE BALANS

 � bestemmingsreserve vervanging (theater)inventaris is gedaald. In 2017 zijn meerdere investeringen gedaan: 
nieuwe doeken (poten en vriezen) in de grote Theaterzaal, verbouwing foyer (uitbreiding vloer), aanleg airco in 
kantoren op de eerste verdieping en slagwerklokaal op de vierde verdieping, gordijnen in de foyer, filmscherm 
Kleine Zaal, computers en toebehoren;

 � nieuwe bestemming de Trap. Deze is bedoeld ter dekking van een deel van de kosten van de nieuwe trap in de 
vide van het theatergebouw, te bouwen in 2018;

 � bestemmingen Activiteiten aanbod en Bestuur zijn ingezet waarvoor ze bedoeld waren;
 � nieuwe bestemming 10 jaar Aan de Slinger ten behoeve van de jubileum activiteiten en jubileum brochure 

uitgave;
 � daling egalisatiereserve frictiekosten: ingezet t.b.v. scholing;

Verschillen begroting en exploitatie:

BATEN 

SUBSIDIES EN DONATIES
Overige subsidies is lager dan begroot. Subsidies zijn voor een deel overige inkomsten geworden. Meer vrienden 
in 2017 dus meer inkomsten.

BATEN
Meer voorstellingen en meer films dus hogere publieksinkomsten en inkomsten festivals en overige 
voorstellingen meegenomen. Theaterschool te laag begroot in vergelijking met realisatie in 2016 en 2017. Hogere 
overige inkomsten door meer activiteiten.

HUURINKOMSTEN
Huurinkomsten zijn lager dan begroot maar hoger dan in 2016. Inkomsten verhuur aan docenten Houtens 
Muziekcollectief dalen nog steeds rap. In drie jaar tijd met wel 35 %. Meer verhuur aan gezelschappen van 
Houtense bodem dus meer korting op de huurprijs. Het verschil tussen de commerciële prijs en de ‘Houtense 
Cultuurprijs’.

KOSTPRIJS VAN DE BATEN
Hogere kosten Jeugdtheaterschool door meer leerlingen. 
Uitkoopsommen artiesten lager dan begroot.

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

LONEN EN SALARISSEN 
De loonadministratie wordt uitgevoerd door een nieuwe administrateur dit verklaart een uitgebreidere opstelling.

SOCIALE LASTEN
Ziekengeld wordt sinds dit jaar apart gemeld, zat in de begroting in de sociale lasten.



38 39

Stichting Aan de Slinger  |  Jaarverslag 2017

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
In eerste instantie zou het personeel van het HMC vanaf 2017 niet meer via Aan de Slinger lopen, dit is een half 
jaar uitgesteld.

HUISVESTINGSKOSTEN
Energie kosten zijn op basis van voorschotten. Het eindelijke cijfer is bij het opstellen van de jaarrekening nog niet 
bekend.

KANTOORKOSTEN
Minder aanschaffingen kantoor dit jaar noodzakelijk.

VERKOOPKOSTEN
Open Podium is in 2017 niet door gegaan, in 2018 een grootste jubileum aflevering. Seizoensopening minder 
kosten, onder deze post valt ook de Cultuurnacht waar we in 2017 niet aan mee hebben gedaan. Verbetering 
vernieuwing website uitgesteld naar 2018.

ALGEMENE KOSTEN
Hogere accountantskosten i.v.m. slechte aanlevering van gegevens van het oude boekhoudkantoor waar 
inmiddels afscheid van is genomen.

RENTE LASTEN EN SOORTGELIJKE LASTEN
Rente en kosten bank zijn begroot op basis van de tijd dat we nog rente ontvingen.
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NAWOORD

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

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

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

Veel dank aan de vele particuliere fondsen die onze activiteiten in 2017 hebben gesteund en een bijdrage hebben 
geleverd aan de realisatie van de nieuwe zaal.

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

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



Stichting Aan de Slinger
De Slinger 40, 3995 DE Houten

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


