
 

 

   

BESTUURS- & 

ACTIVITEITENVERSLAG 2016 
      

 
      



bestuurs- & activiteitenverslag 2016 

 
1 

1 Inhoudsopgave 

2 Bestuursverklaring ______________________________________________________ 3 

3 Inleiding en samenvatting ________________________________________________ 4 

4 Overgang muziekschool (AMOG) ___________________________________________ 5 

5 Bouwkundige zaken _____________________________________________________ 6 

6 Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) _________________________________________ 6 

7 Interne organisatie ______________________________________________________ 7 

7.1 Personeel________________________________________________________________ 7 

7.2 Oproepkrachten __________________________________________________________ 7 

7.3 Stagiaires ________________________________________________________________ 8 

7.4 Vrijwilligers ______________________________________________________________ 8 

8 Raad van Toezicht en rooster van aftreden ___________________________________ 8 

8.1 Leden Raad van Toezicht ___________________________________________________ 8 

8.2 Vergaderdata Raad van Toezicht _____________________________________________ 8 

8.3 Bijeenkomsten auditcommissie (leden: Johan Dijk en Hennie Sanders) ______________ 9 

8.4 Oordeel van de Raad van Toezicht op de algemene gang van zaken _________________ 9 

9 Bedrijfsplan en activiteiten _______________________________________________ 10 

Activiteitenoverzicht ___________________________________________________________ 10 

10 Marketing en communicatie ____________________________________________ 11 

10.1 Website ________________________________________________________________ 11 

10.2 Seizoensbrochure ________________________________________________________ 11 

10.3 Light brochure ___________________________________________________________ 12 

10.4 Facebook _______________________________________________________________ 12 

10.5 Overige marketingacties ___________________________________________________ 12 

11 Horeca _____________________________________________________________ 14 

11.1 Zakelijke verhuringen _____________________________________________________ 14 

11.2 Theatercafé _____________________________________________________________ 14 

12 Gemeente Oldambt ___________________________________________________ 15 

12.1 Bijeenkomsten en overleg _________________________________________________ 15 

13 Interne samenwerking gebruikers _______________________________________ 15 

13.1 Bedrijfscultuur en samenwerking ___________________________________________ 15 

13.2 Stichting Marketing Oldambt (SMO)/VVV _____________________________________ 15 

14 Sponsoren en businesspartners __________________________________________ 16 



bestuurs- & activiteitenverslag 2016 

 
2 

14.1 Klinkkast _______________________________________________________________ 16 

14.2 Rabobank ______________________________________________________________ 16 

14.3 Rotary, De Compagnons en het OOG _________________________________________ 17 

14.4 Medeklinkers ___________________________________________________________ 17 

15 Toekomstige exploitatie _______________________________________________ 17 

15.1 Theater ________________________________________________________________ 17 

15.2 Horeca _________________________________________________________________ 17 

15.3 Zakelijke verhuringen _____________________________________________________ 17 

15.4 Filmhuis/bioscoop _______________________________________________________ 18 

15.5 Tramwerkplaats/Harbour Jazz Club __________________________________________ 18 

15.6 Exploitatiebegroting Boer & Croon __________________________________________ 18 

16 Bijlagen, ____________________________________________________________ 19 

16.1 Bijlage 1, afsprakenkader AMOG/Stichting Cultuurhuis De Klinker _________________ 19 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bestuurs- & activiteitenverslag 2016 

 
3 

2  Bestuursverklaring 

Samen met de jaarrekening 2016 vormt het bestuurs- en activiteitenverslag 2016 de verantwoording 

over de financiële en inhoudelijke activiteiten van de Stichting Cultuurhuis De Klinker. Bestuurder 

erkent de zijn verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële verantwoording van de 

gemeentelijke subsidie zoals openomen in de subsidiebeschikking van 30 juni 2016 kenmerk 

16.0020196. De financiële verantwoording is conform de gestelde eisen opgemaakt. Naar mening 

van bestuurder zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig.  

 

De gewenste koppeling tussen jaarrekening 2016 en begroting 2016 was voor dit jaar nog niet 

mogelijk omdat er met 2 begrotingen werd gewerkt. Enerzijds de begroting 2016 van de Stichting 

Cultuurhuis De Klinker en anderzijds de begroting 2016 van de Algemene Muziekschool Oost-

Groningen (AMOG). De verdeling van kosten en baten tussen stichting en AMOG is om 

belastingtechnische redenen vastgelegd in het afsprakenkader van 7 april 2016 (zie ook paragraaf 4 

en de bijlage 1 onder paragraaf 16.1).  

 

Ook ten aanzien van het bestuurs- en activiteitenverslag 2016 erkent bestuurder zijn 

verantwoordelijkheid over de hierin opgenomen kengetallen en prestaties.  

 

Jaarrekening en bestuurs- en activiteitenverslag 2016 zijn voorgelegd aan de Raad van Toezicht in de 

vergadering van 19 juni 2017. Jaarrekening en het bestuurs- en activiteitenverslag zijn ten bewijze 

van haar vaststelling mede getekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht.  

 

 

 

Winschoten, 19 juni 2017 

 

Bestuurder,      Voorzitter Raad van Toezicht 

L.J.C.E. Hegge      A.W. de Rooij 
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3 Inleiding en samenvatting 

Ook voor 2016 is het bedrijfsplan 2015-2018 als basis gebruikt om de daarin geformuleerde doelen 

uit te voeren en te realiseren. In dit bedrijfsplan heeft de Stichting Cultuurhuis De Klinker (hierna de 

stichting) een aantal doelstellingen geformuleerd op de bedrijfsonderdelen: overhead, theater, 

film/bioscoop en horeca.  

 

Het jaar 2016 was voor de exploitatie van De Klinker het eerste volledige kalenderjaar na de 

ingebruikname in maart 2015. Ook was 2016 het jaar waarin alle bouwkundige restpunten, zoals 

schriftelijk vastgelegd, tussen verhuurder en huurder na de oplevering van het gebouw, vrijwel zijn 

opgelost. Maar er zijn in 2016 nieuwe bouwkundige bijgekomen die (nog) niet zijn opgelost. 

Bestuurder en hoofd bedrijfsvoering hebben daarover met enige regelmaat contact met de 

gemeente maar dit heeft nog niet geleid tot een integrale oplossing.  

 

Vanaf de start in 2015 bleken gebruikers,  bezoekers en artiesten  enthousiast te zijn over het 

gebouw, de akoestiek en de mogelijkheden. Die waardering heeft zich voortgezet in 2016 maar heeft 

nog niet geleid tot een duidelijke toename van het aantal bezoekers van de theatervoorstellingen. In 

2016 was er sprake van een aantal uitverkochte voorstellingen maar ook van de annulering van 

voorstellingen als gevolg van een zwaar teleurstellende kaartverkoop. De gemiddelde zaalbezetting 

was, gelet op de landelijke cijfers, redelijk te noemen voor een eerste kalenderjaar en naar 

verwachting zal dit in de komende jaren verder verbeteren.  

In De Klinker zijn er 432 uiteenlopende activiteiten georganiseerd waar ruim 62.000 bezoekers 

gebruik van hebben gemaakt (de gebruikers van de muziekschool en de bibliotheek zijn hierin niet 

meegeteld).  

 

De onderlinge verhouding tussen de gebruikers is zonder meer goed te noemen en er zijn enkele 

gezamenlijke projecten geweest. Door de goede harmonie en de gezamenlijke wens om van De 

Klinker een succes te maken zal deze samenwerking, naar verwachting, de komende jaren alleen 

maar verder toenemen.  

 

De seizoensbrochure, de seizoenskrant, de website en de facebookpagina werden goed bekeken en 

bezocht en de opbouw van het nieuwe klantenbestand is inmiddels de 4.000 gepasseerd.   

 

De horeca heeft, met uitzondering van het dagcafé (zie ook paragraaf 11, horeca), naar verwachting 

gedraaid. Het bedrijfsleven en organisaties in de gemeente en de regio hebben in 2016 van De 
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Klinker veelvuldig gebruik gemaakt, zelfs aanzienlijk meer dan begroot. Ook de zakelijke contacten 

met sponsoren en businesspartners hebben voldaan aan de in de begroting opgenomen 

verwachtingen.  

 

4 Overgang muziekschool (AMOG) 

In 2016 is de overgang van de Algemene Muziekschool Oost-Groningen (AMOG) naar de Stichting 

Cultuurhuis De Klinker (de stichting) ingezet en per 1 januari 2017 geëffectueerd. De AMOG is een 

gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de gemeenten Oldambt en Bellingwedde. Beide gemeenten 

hebben in 2016 de keuze gemaakt om de GR op te heffen. In december 2016 is dit voornemen 

bekrachtigd door beide gemeenteraden en heeft ook de provincie Groningen ingestemd met 

opheffing.  

Om de overgang goed te laten verlopen is in 2016 meerdere malen overleg geweest tussen 

bestuurders en vertegenwoordigers van de gemeenten Oldambt en Bellingwedde enerzijds en de 

bestuurder en Raad van Toezicht van de stichting anderzijds. Verder is er overleg geweest tussen de 

vakbonden en het personeel van de muziekschool en tussen de bonden en vertegenwoordigers van 

de gemeente. Dit alles heeft geleid tot de opstelling van een sociaal plan dat in september 2016 is 

ondertekend door het dagelijks bestuur van de GR de wethouders B. Boon (Oldambt), L. v.d. Tuin 

(Bellingwedde), de bestuurder A.J. de Graaf (FNV), de secretaris E. Angar-Naur (Nederlandse 

Toonkunstenaars Bond) en L. Hegge (bestuurder stichting cultuurhuis De Klinker). Dit sociaal plan is 

voorgelegd aan beide gemeenteraden die in december 2016 hebben ingestemd met het sociaal plan.   

Per 1 januari is de muziekschool als kunstencentrum (muziek, dans en theater) opgenomen in de 

stichting. Het personeel, muziekdocenten en administratief medewerkers, zijn toegevoegd aan de 

stichting. Voor de muziekinstrumenten en andere roerende zaken is een bruikleenovereenkomst 

opgesteld.  
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5 Bouwkundige zaken 

De volgende, ook al in het in het bestuurs- en activiteitenverslag van 2015, opgenomen zaken zijn 

ook in 2016 niet opgelost:  

- Sturing dimmers van de zaalverlichting grote zaal 

- De kieren in de podiumvloer van de grote zaal 

- De aansluiting van de orkestheffer op de vloer van het podium grote zaal 

- Afgevallen steentjes aan de gevelbekleding aan de buitenzijde van het gebouw 

 

Wel opgelost zijn: 

- Te droge lucht in de leslokalen van het kunstencentrum; opgelost door het plaatsen van een 

luchtbevochtigingsinstallatie   

- Koude problemen in hoofdentree en foyers; opgelost door de plaatsing van een 

warmtegordijn  

- Klachten bezoekers over de temperatuur in de grote zaal; voorlopig opgelost door andere 

instelling luchtbehandeling 

- Verlichting Rabozaal; opgelost door het plaatsen van andere armaturen 

 

6 Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 
Het op stellen van een meerjaren onderhoudsplan, zoals opgenomen in de huurovereenkomst met 

de gemeente, is in 2016 nog niet gerealiseerd. Conform de huurovereenkomst ligt deze taak bij de 

verhuurder (gemeente). In het overleg van 19 september 2016 tussen stichting en gemeente is 

afgesproken dat de gemeente dit zou oppakken voor april 2017, maar dit is niet gebeurd.   

Door de intensiteit waarmee het gebouw wordt gebruikt acht de stichting het essentieel dat in 2017 

het meerjarige onderhoudsplan wordt vastgesteld. De lopende contacten hierover, tussen huurder 

en verhuurder, zullen in 2017 worden voortgezet.   
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7 Interne organisatie 

7.1 Personeel  

In 2016  was onderstaand personeel in dienst van de stichting of is in dienst getreden.  

Personeel in dienst van de 

stichting: 

Functie: Fte: In dienst 

sinds: 

Uit dienst 

Sinds: 

Leo Hegge directeur/bestuurder 1 01-01-14  

Patrick Binee hoofd bedrijfsvoering 1 01-02-14  

Machteld van der Werf hoofd programmering/ marketing 1 15-02-15  

Lizanne Bosma medewerker marketing & communicatie 0,8 01-03-14  

Eltjo Prins administrateur 1  01-09-15  

Ingrid Blok 1e medewerker theatertechniek 1 01-02-15  

Marcel Koerts huismeester 1 01-01-15  

Ingmar Scholte huismeester 1 01-02-15  

Elroy de Boer huismeester 1 01-02-15  

Leandra Tuin medewerker administratie 0,6 01-02-15 01-02-16 

Tineke Piëst-Brinks medewerker administratie 0,6 01-02-16  

Renate de Ruiter medewerker frontoffice en ticketing 0,7 01-07-16  

Eva Hop medewerker horeca 1 01-09-16  

Lysanne Eggens medewerker horeca 1 01-09-16  

 Totaal fte.  12,7   

Personeel via derden:     

David Stolk, Stolk beheer Hoofd horeca en zakelijke verhuur 1 01-01-15  

Renate de Ruiter 1e medewerker frontoffice en ticketing 0,8 01-09-15 01-07-16 

 

Het aantal fte is t.o.v. 2015 met 3,8 fte toegenomen. Voor de totale loonsom heeft dit geen   

consequenties omdat de in dienst genomen medewerkers al waren ingehuurd via payroll bedrijven. 

Door het aantal uren dat deze medewerkers via payroll werden ingezet, is er voor gekozen om deze 

in dienst te nemen waardoor de loonkosten voor deze medewerkers zijn afgenomen. De betreffende 

medewerkers zijn aangesteld in een tijdelijk dienstverband.  

 

7.2 Oproepkrachten 

Verder heeft de stichting gebruik gemaakt van oproepkrachten voor theatertechniek en horeca. De 

verloning daarvan was op basis van facturering of via verschillende payroll bedrijven. 
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7.3 Stagiaires 

- Jaimy Smith, Noorderpoort college, opleiding evenementenorganisatie vanaf 1 februari 2016 

- Roderick Heutink, Noorderpoort college opleiding podiumtechniek vanaf 1 september 2016 

- Nanda Huisman, Noorderpoort college opleiding receptioniste 

- Remke Huisman, Noorderpoort college opleiding receptioniste 

Gedurende 2016 zijn er van  de Campus Winschoten vier ‘snuffelstagiaires’ geweest.  

 

7.4 Vrijwilligers 

De Klinker beschikte in 2016 over gemiddeld 23 vrijwillige medewerkers in de functie van suppoost. 

De leeftijd varieert van 18 tot 68 jaar. In het vrijwilligersprotocol zijn de rechten en plichten geregeld.  

 

8 Raad van Toezicht en rooster van aftreden 

8.1 Leden Raad van Toezicht 
Naam:     Functie: Datum aantreden: Datum aftreden: 

Mevr. A.W. de Rooij, Winschoten voorzitter 27 augustus 2013 27 augustus 2017 

Dhr. J.J. Dijk, Norg   lid  27 augustus 2013 27 augustus 2017  

Mevr. H. Sanders-Jager, Blijham lid  27 augustus 2013 27 augustus 2017 

Dhr. R.G.A. Luinstra, Assen  lid  27 augustus 2013 27 augustus 2017 

Dhr. M.P. Mandos, Groningen  lid  27 augustus 2013 27 augustus 2017 

 

Conform het bepaalde in artikel 11, lid 10 van de statuten treedt een lid na vier jaren af, volgens een 

rooster van aftreden dat op zodanige wijze door de raad wordt vastgesteld dat per jaar niet meer dan 

twee leden aftreden. Bij de eerste vaststelling van het rooster van aftreden kan worden afgeweken 

van de in aanvang van de vorige zinsnede bedoelde termijn.   

Het rooster van aftreden is opgenomen op de actiepuntenlijst die deel uitmaakt van de notulen van 

de vergaderingen van de Raad van Toezicht.  

 

8.2 Vergaderdata Raad van Toezicht 

Er is vergaderd op de navolgende data, met daarachter vermeld de belangrijkste besproken en 

vastgestelde agendapunten: 

- 13 maart 2016; gemeentelijk evaluatierapport bouw De Klinker; concept jaarrekening en 

bestuurs- en activiteitenverslag 2015; begroting 2016 
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- 30 mei 2016; vaststelling jaarrekening 2015 en accountantsverslag; afsprakenkader overgang 

muziekschool; samenstelling productenbegroting 

- 4 juli 2016; concept meerjarenbudgetsubsidieovereenkomst; financieel resultaat 1e en 2e 

kwartaal 2016; notitie herijking muziekonderwijs van de gemeente Bellingwedde; 

afhandeling restpunten gebouw 

- 19 september 2016; begroting 2017; sociaal plan overgang muziekschool naar stichting per 1 

januari 2017 

- 28 november 2016; begroting 2017 en reactie van gemeente daarop; overgang 

muziekschool; inrichting organisatie na 1 januari 2017, bezwaar Koninklijke Horeca 

Nederland tegen horecavergunning van De Klinker  

De ondertekende notulen van deze vergaderingen zijn ter beschikking gesteld aan de accountant. 

 

8.3 Bijeenkomsten auditcommissie (leden: Johan Dijk en Hennie Sanders) 

- 29 februari 2016 

- 12 september 2016 

- 18 november 2016 

De auditcommissie had, voorafgaand aan de besluitvormende vergadering van de Raad van Toezicht, 

met de bestuurder overleg over de samenstelling van het concept jaarrekening 2015 en het concept 

begroting 2017.  

 

8.4 Oordeel van de Raad van Toezicht op de algemene gang van zaken 

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de bestuurder, conform gemaakte afspraken, heeft 

gehandeld.  
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9 Bedrijfsplan en activiteiten 

Voor de periode van 2015-2018 heeft de stichting een meerjarenbedrijfsplan opgesteld. Dit 

bedrijfsplan is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 november 2014. In paragraaf 12 van dit 

bedrijfsplan, monitoren van het resultaat, zijn de doelstellingen voor de verschillende 

bedrijfsonderdelen opgenomen, de wijze waarop en de periode waarin deze moeten worden 

gerealiseerd en de meetinstrumenten.  Voor specifieke informatie hierover wordt verwezen naar het 

bedrijfsplan 2015-2018. Dit is te vinden via deze link: 

http://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2015/10/Bedrijfsplan-De-Klinker-2015-2018.pdf  

 

In het overleg tussen gemeente en stichting op 19 september 2016 is afgesproken om het 

bedrijfsplan 2015-2018 gedurende 2017 te actualiseren voor de periode 2018-2021. Voornaamste 

reden hiervoor is dat het bedrijfsplan 2015-2018 is geschreven voor de ingebruikname van De Klinker 

in maart 2015. Door de inmiddels opgedane ervaringen met het gebouw, de eigen organisatie en de 

overige gebruikers is een actualisering van het bedrijfsplan noodzakelijk.  

 

Activiteitenoverzicht 

ACTIVITEITEN1: AANTAL 

ACTIVITEITEN 

2016 

AANTAL 

BEZOEKERS 

2016 

AANTAL 

ACTIVITEITEN 

20152 

AANTAL 

BEZOEKERS 

20152 

Professionele theatervoorstellingen 85 20.834 76 19.471 

Amateurvoorstellingen 16 3.471 18 5.762 

Schoolvoorstellingen 8 2.835 8 2.876 

Zakelijk verhuringen3  74 Ca.13.500 77 Ca. 9.500 

Filmhuis/bioscoop4 86 10.300 48 3.809 

Activiteiten i.s.m. kunstencentrum 18 2.760 10 1.005 

Activiteiten i.s.m. bibliotheek 5 280 1 11 

Overige activiteiten5 3 Ca. 8.500 3 Ca. 8.500 

TOTAAL: 781 Ca. 62.480 431 Ca. 50.943  

 
1.  Voor financiële gegevens over dit onderwerp wordt verwezen naar de jaarrekening 2016 
2.  I.v.m. de oplevering van het gebouw betreft het jaar 2015 alleen de maanden maart t/m december 
3. Het aantal bezoekers is gebaseerd op een reële schatting tijdens het evenement  
4.  Betreft het aantal titels; een titel kan meerdere keren en op verschillende dagen worden vertoond 
5.    Betreft o.a. het Tellerlikkerfestival en de open dagen kunstencentrum; bezoekersaantallen zijn 

gebaseerd op horeca-omzet en muntverkoop.  
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10 Marketing en communicatie 

10.1 Website 

Voor wat betreft de website www.indeklinker.nl geeft Google Analytics inzicht in het aantal hits en 

gebruikers over de periode van 1 januari t/m 31 december 2016.  

 

In totaal werden over die periode 137.292 gebruikers geregistreerd waarvan 58% nieuwe gebruikers 

en 42%  terugkerende gebruikers. De piekmomenten voor het raadplegen van de website waren 

duidelijk zichtbaar eind april (de maand van de voorverkoop) en de maand december (toen we onze 

krant gepubliceerd hebben). Bezoekersanalyse vanuit TicketMatic wijst uit dat 41% van onze gasten 

in 2016 kaarten online kocht.  

 

10.2 Seizoensbrochure 

De seizoensbrochure is in een oplage van 10.000 exemplaren gedrukt en verspreid. In verband met 

de productiekosten is er voor gekozen deze alleen geadresseerd te verspreiden naar het 

klantenbestand van De Klinker. Het klantenbestand word gevormd door alle theaterbezoekers die 

sinds de opening  een kaartje heeft gekocht bij Cultuurhuis De Klinker (en zo interesse getoond heeft 

in ons theater)  
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10.3 Light brochure 

De zogenaamde light brochure in de vorm van een krant is, in een oplage van 35.000 exemplaren,  

Huis-aan-huis verspreid in de gemeente Oldambt en omliggende gemeenten. Om er zeker van te zijn 

dat elke inwoner van de Gemeente Oldambt een light brochure zou ontvangen zijn alle wijken/ 

postcodes in de gemeente meegenomen. Daarbij zijn ook de omliggende gemeentes  

Bellingwedde, Menterwolde en Pekela bediend. De aangrenzende gemeentes met een eigen theater 

zijn, conform afspraken met die theaters, niet meegenomen. Brievenbussen met nee-nee stickers zijn 

eveneens niet meegenomen in de verspreiding. Ook adressen op een reisafstand van 40 minuten zijn 

niet meegenomen in de verspreiding van de light brochure.  

 

10.4 Facebook 

Het totaal aantal ‘likes’ op facebook bedroeg ultimo 31 december 2016 : 4.137  

Ten opzichte van 2015 leidt dit tot het volgende overzicht: 

Marketingmiddel 2015 2016 2017 2018 

Website 85.138 137.292 Nnb Nnb 

Online verkoop* 51% 42% Nnb Nnb 

Seizoensbrochure 8.000 10.000 Nnb Nnb 

Light brochure 32.000 35.000 Nnb Nnb 

Facebook  3.209 4.021 Nnb Nnb 

Adressenbestand 4.000 4.000 Nnb Nnb 

 

*De daling van online verkoop is opvallend. Waar landelijk dit toeneemt is dit niet het geval bij De 

Klinker. De vraag is waar dit mee te maken heeft. Het feit dat De Klinker als cultuurhuis een 

combinatie is van verschillende culturele instellingen waardoor de openingstijden van de balie ruim 

zijn, kan er wellicht mee te maken hebben. Men loopt snel even naar binnen om kaartjes te kopen.   

 

10.5 Overige marketingacties 

- Driehoeksbordenacties voor 4 voorstellingen + Vier kerst in De Klinker 

- Er is een speciaal Klinker Kidsboekje uitgebracht ter promotie van de kindervoorstellingen 

- Er is een marketingcampagne uitgezet rondom de start van het nieuwe theaterseizoen en de 

Ladies Night in De Klinker. Namelijk ‘ De Klinker houdt je bezig!’. Er zijn hier speciale 

zweet/polsbandjes voor gemaakt waarop deze tekst staat. De bandjes zijn uitgedeeld bij de 

uitgifte van startnummers aan deelnemers van de Run en ze zijn uitgedeeld tijdens de Ladies 
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Night in het theater (Australia’s Thunder Downunder, sexy mannen/zwetende vrouwen dus 

zweetbandje) 

- Posters voor de aankondiging van het nieuwe seizoen geplaatst achter de ramen van het lege 

pand tegenover De Klinker 

- Tijdens het Tellerlikker Festival en opening theaterseizoen zijn Bumba en Brandweerman 

Sam ingezet ter promotie 

- LED Scherm bij het grote voorraam van De Klinker tijdens de kerstvakantie; hierop werden de 

bioscoopfilms vertoont en de (kerst)voorstellingen tijdens de feestdagen/vakantie 

- Er zijn speciale Klinker doosjes ontworpen (ism reclamebureau Rpublic) en vervolgens 

gemaakt als cadeauverpakking. Dit is ingezet als kerstadvertentie ‘Geef De Klinker cadeau’ 

- Speciale kerstkrant uitgebracht in december 

- Er zijn ansichtkaarten huis-aan-huis verstuurd voor twee voorstellingen: De Grote 

Geschiedenisshow en voor het NNT All inclusive afscheidstournee 

- Er zijn in totaal 7 Facebook advertenties ingezet in 2016 

- Er is een grote actie ingezet voor de Maya Show i.s.m. de Jumbo (herfstvakantie 

kortingsactie) 

- Het theatercollege van Maarten van der Weijden i.s.m. de Rotaryclubs van Winschoten en 

Pekela’s, het OOG en De Compagnons van Zuid en Oost-Groningen 

- We plaatsen sinds september 2016 elke maand een advertentie 1 pagina groot in de 

gemeentelijke krant De Oldambster 

- De Klinker is met een aantal voorstellingen meegegaan in de lezersactie van het DvhN op 

basis van barterdeal (ruilhandel) 

- Vanaf september 2016 is De Klinker gestart met de Sirene Sale. De eerste maandag van de 

maand wordt dan een (film)voorstelling geselecteerd en vervolgens met 50% korting 

aangeboden. 
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11 Horeca 

11.1 Zakelijke verhuringen 

Het aantal zakelijke (commerciële) verhuringen was boven verwachting. Maar liefst 74 bedrijven, 

instellingen en organisaties wisten in dit eerste volledige kalenderjaar de weg naar De Klinker te 

vinden. Zie ook paragraaf 9, bedrijfsplan en activiteiten.   

 

11.2 Theatercafé  

 

Met een grondige ingreep in de sfeer en beleving van het theatercafé ‘De Koperen Kees’, is in de 

zomer van 2016 geprobeerd het theatercafé ook als dagcafé nieuw leven in te blazen. Het doel 

hiervan was om het theatercafé op die manier een flinke bijdrage te laten leveren aan de verbetering 

van de exploitatie van De Klinker. Maar helaas moet worden vastgesteld dat dit niet is gelukt. 

Bezoekers lieten, ondanks de andere meubels,  het schilderwerk, de sfeerverlichting en de 

wanddecoraties,  verstek gaan. Het uitblijven van een succesvol dagcafé is een risico voor de verdere 

verbetering van de exploitatie van De Klinker in de toekomst. Ook de publiekscapaciteit van het van 

het theatercafé is onvoldoende om in de doelstellingen beoogde 15% nazit te realiseren. Zeker bij 

voorstellingen met meer dan 400 bezoekers. Het streven is er op gericht om, in goed overleg met de 

bibliotheek, de horecavoorziening aan de voorzijde van De Klinker te situeren. Er zal dan ook worden 

bekeken of verpachting van de horeca aan een horecaondernemer, een positieve bijdrage kan 

leveren aan de exploitatie van De Klinker.   
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12 Gemeente Oldambt 

12.1 Bijeenkomsten en overleg 

In 2016 zijn er meerdere formele bijeenkomsten belegd tussen de stichting en de gemeente. Namens 

de gemeente namen leden van het college, beleidsambtenaren en externe adviseurs deel aan deze 

gesprekken. Namens de stichting waren dat de leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en 

leden van het MT van de stichting.  

In deze gesprekken stonden de begroting 2016 en 2017, de meerjarenbudgetsubsidieovereenkomst 

en de overgang van de muziekschool naar de stichting centraal. Verder is er in december 2016 

gestart met een 6-wekelijks bilateraal overleg tussen bestuurder en portefeuillehouder cultuur.  

 

13 Interne samenwerking gebruikers 

13.1 Bedrijfscultuur en samenwerking 

De interne samenwerking tussen de leidinggevenden en medewerkers van Biblionet, de 

muziekschool, De Stichting Marketing Oldambt en de Stichting Cultuurhuis De Klinker loopt bijna als 

vanzelfsprekend. Er is in de afgelopen twee jaar dan ook door alle partijen ingezet op de ontwikkeling 

en verdere toename van succesvol samen werken. Voor meer informatie hierover wordt verwezen 

naar paragraaf 9, bedrijfsplan en activiteiten.  

Los van de hierin opgenomen formele samenwerkingsmomenten is er sprake van veel informele 

‘samenwerkingsmomenten’ zoals de gezamenlijke personeelsbijeenkomsten, het gebruik van elkaars 

ruimte, de inzet van huismeesters, de onderlinge dagelijkse communicatie, het bespreken van 

voorkomende (gebouw gerelateerde) problemen en de inzet van middelen (meubilair, licht & geluid).  

 

13.2 Stichting Marketing Oldambt (SMO)/VVV 

In september 2016 heeft de Stichting Cultuurhuis De Klinker, in samenwerking met de Stichting 

Marketing Oldambt, het Tellerlikkerfestival 2016 georganiseerd.  

De samenvoeging van de VVV-balie en de algemene informatiebalie van het cultuurhuis waarmee in 

november 2015 is gestart, is in 2016 volledig geïmplementeerd.  
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14 Sponsoren en businesspartners 

14.1 Klinkkast 

Dankzij de Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten De Klinkkast zijn er in 2016 drie voorstellingen 

gesponsord, de voorstelling NONsens op zaterdag 19 maart, de voorstelling Pumps en Penalties op 

zaterdag 16 april en de voorstelling van het cabaretgezelschap NUHR op zaterdag 22 oktober.  

De samenwerking zal ook in 2017 worden voortgezet. 

 

 

 

14.2 Rabobank 

De Rabobank heeft zich voor drie seizoenen (15/16, 16/17 en 17/18) verbonden als naamgever van 

de kleine zaal, de Rabozaal. Eind 2016 was de helft van de overeengekomen sponsorperiode voorbij. 

Met deze sponsoring is een bedrag van € 12.000 per seizoen gemoeid. Daarbij sponsort de Rabobank 

jaarlijks een voorstelling. Deze sponsoring bestaat uit de afname van 150 kaarten voor zakelijke 

contacten van de Rabobank en een door de Rabobank betaalde korting op de kaartjes voor overige 

bezoekers. De samenwerking zal in 2017 worden voortgezet.  
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14.3 Rotary, De Compagnons en het OOG 

Door de financiële steun van de Rotaryclubs uit Winschoten en de Pekela’s, De Compagnons van Zuid 

en Oost Groningen en de Ondernemerskring Oost-Groningen (OOG), was het ook in 2016 weer 

mogelijk een theatercollege voor scholieren te organiseren,  

Was in 2015 astronaut Andre Kuipers te gast, op vrijdag 9 december 2016 gaf de Olympisch 

kampioen van 2008 op de 10 kilometer open water zwemmen, Maarten van der Weijden, zijn 

theatercollege. In de grote zaal van De Klinker ontving Maarten overdag 2 x 600 leerlingen van de 

bovenbouw basisscholen en de onderbouw voortgezet onderwijs.  

 

14.4 Medeklinkers 

Het aantal Medeklinkers (vrienden) is t.o.v. 2015 toegenomen van 80 naar 126. De werving wordt in 

2017 onverminderd voortgezet met een nieuwe wervingscampagne. Doelstelling is om minimaal 300 

Medeklinkers te hebben m.i.v. het seizoen 2018-2019.  

 

15 Toekomstige exploitatie  

15.1 Theater 

De exploitatie van De Klinker voor de komende jaren is nog steeds zorgelijk. Voor de eerste helft van 

2017 (januari t/m mei) kan nu al worden vastgesteld dat het aantal theaterbezoekers achterblijft bij 

de prognoses. Voor het seizoen 2017-2018 is er weliswaar sprake van een forse toename van het 

aantal verkochte kaarten in de voorverkoop (7.000 in mei 2016 en 12.000 in mei 2017), maar of deze 

trend zich zal voortzetten na de zomervakanties zal nog moeten blijken.  

 

15.2 Horeca 

Door het achterblijven van het aantal bezoekers voor de theatervoorstellingen wordt ook de 

begrootte horecaomzet niet gehaald. Locatie en grootte van het theatercafé blijft een zorgpunt voor 

de verdere verbetering van de exploitatie.  

 

15.3 Zakelijke verhuringen 

Ook het aantal zakelijke verhuringen over de periode januari t/m mei 2017 blijft achter bij de 

prognoses. Zo maakte de gemeente Oldambt bijvoorbeeld in 2015 negen keer en in 2016 zeven keer 

gebruik van De Klinker. Voor 2017 staat de teller slechts op een keer en twee reserveringen voor de 

rest van 2017.  
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15.4 Filmhuis/bioscoop 

Met de vertoning van commerciële bioscoopfilms in de Rabozaal, is geprobeerd om dit als 

verdienmodel in te zetten. Na twee jaar blijkt het toch niet mogelijk om de concurrentie met de  

commerciële bioscopen in de stad Groningen en Hoogezand en Stadskanaal met enig succes aan te 

gaan. Waar de filmhuisfilms op dinsdagavond in toenemende mate succesvol zijn blijft ook het 

bezoek voor de commerciële films ver achter bij de verwachtingen. Om de Rabozaal beter te kunnen 

exploiteren is er daarom voor gekozen om m.i.v. het seizoen 2017-2018 te stoppen met het vertonen  

van commerciële films. Met de vrijkomende dagen zal dit en het komende jaar worden geprobeerd 

meer financieel rendement uit zakelijke en culturele verhuur te realiseren.   

 

15.5 Tramwerkplaats/Harbour Jazz Club 

Ook de situatie rondom de voormalige Tramwerkplaats (nu Harbour Jazz Club) als permanente 

horeca- en evenementenlocatie, was voor De Klinker een onverwachte ontwikkeling en soms een 

streep door de rekening voor de verbetering van de exploitatie.  

 

15.6 Exploitatiebegroting Boer & Croon 

De exploitatiebegroting van Boer & Croon (B&C) van 20 mei 2011 was destijds basis voor de 

exploitatie van De Klinker. Hieronder een vergelijking voor het theater- en horecadeel van De Klinker 

op basis van de aannames van B&C uit mei 2011 voor het kalenderjaar 2016 en de jaarrekening 2016 

van De Klinker.  Deze vergelijking heeft als doel  

Omschrijving Jaarrekening 2016 

De Klinker 

Boer & Croon   

expl. begroting 2016 

Verschillen 

Lonen salarissen 735.219 665.619 - 69.600 

Gebouw- en huisvestingskosten 487.469 645.060 + 157.591 

Inkoop theatervoorstellingen 500.432 831.279 + 330.847 

Verkoop theatervoorstellingen 424.542 840.703 + 416.161 

Bezoekersaantallen 20.834 42.827 - 21.993 

Sponsoring  27.748 147.224 - 119.476 

Inkopen horeca 117.107 52.248 - 64.859 

Opbrengsten horeca 220.837 182.417 + 38.420 

Marketingkosten 103.370 75.989 - 27.381 
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16 Bijlagen,  

16.1 Bijlage 1, afsprakenkader AMOG/Stichting Cultuurhuis De Klinker  
 

AFSPRAKENKADER GR AMOG en STICHTING CULTUURHUIS DE KLINKER  
 
Aanleiding  
Het proces richting opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling AMOG zal onder meer vanwege 
de rechtspositie van de betrokken werknemers nog enige tijd in beslag nemen. Vooruitlopend daarop 
is het noodzakelijk om op de meest korte termijn afspraken te maken over de geldstromen tussen de 
beide gemeenten, Muziekschool en Cultuurhuis. Die noodzaak is gelegen in de fiscale consequenties 
van het laten voortbestaan van de huidige situatie.  
Daarin zit een belangrijke BTW–component, die voor de gemeente Oldambt een groot risico inhoudt 
t.a.v. de aftrekbaarheid van BTW over de bouwkosten van het Cultuurhuis. Indien de Stichting niet de 
exploitant is van de Muziekschool bestaat het risico dat de fiscus de afspraken zo uitlegt dat in wezen 
sprake is van BTW-vrije verhuur van de ruimte aan de Muziekschool. Een dergelijke constructie kan 
leiden tot een aanzienlijke aftrekbeperking bij de gemeente Oldambt. Om te voorkomen dat zich dat 
nadeel voordoet is het van belang dat de Stichting voortaan kan worden gezien als de exploitant van 
de Muziekschool (zoals ook het geval zou zijn bij opheffing van de GR). Tevens is het zaak om te 
zorgen dat de Stichting als exploitant aan de 90 % BTW-norm voldoet, om geen BTW-aftrek mis te 
lopen. Het onderwerp is besproken in het Dagelijks Bestuur van de AMOG op 21 september 2015, 
waar fiscaal adviseur Ben Mulder de problematiek heeft toegelicht. Het DB kon zich vinden in het 
maken van afspraken over de geldstromen. In overleg met het hoofd Financiën en de fiscaal adviseur 
is daarop het onderstaande afsprakenkader opgesteld.  
 
Afsprakenkader  
Samengevat gaat het om een praktische oplossing en werkwijze, die de BTW-aftrek veilig stelt en 
tevens transparantie biedt qua geldstromen. In overleg met het Dagelijks Bestuur van de Algemene 
Muziekschool Oost Groningen (AMOG) en de directeur/bestuurder van de Stichting Cultuurhuis De 
Klinker is afgesproken om met ingang van 1 januari 2016 (start nieuw boekjaar) tot aan de feitelijke 
opheffing van de GR te handelen naar het volgende afsprakenkader:  
 
1. De Muziekschool - inclusief de afdeling Dans - blijft vooralsnog een GR (en daarmee dus een 
juridische entiteit). De GR wordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten Oldambt en 
Bellingwedde.  
 
2. De activiteiten van de Muziekschool (muziekonderwijs en lessen dans) worden uitgevoerd door de 
Stichting Cultuurhuis Oldambt. Over de uitvoering van de activiteiten legt de stichting 
verantwoording af aan de GR.  
 
3. Het huidige personeel van de Muziekschool blijft in dienst van de GR en wordt om niet ter 
beschikking gesteld aan de stichting ter uitvoering van de activiteiten t.b.v. muziekonderwijs en dans. 
De GR blijft juridisch werkgever, de Stichting wordt ‘functioneel werkgever’.  
 
4. Wanneer door natuurlijk verloop van het personeel binnen de GR onvoldoende capaciteit 
beschikbaar is voor de uitvoering van het muziekonderwijs en dans wordt de benodigde (extra) 
capaciteit door de Stichting op ZZP-basis ingehuurd.  
 
5. De coördinator AMOG, die op dit moment voor 20 uur door de GR is ingehuurd als ZZP’er, gaat per 
1 januari 2016 een contract aan met de Stichting, waarmee de aansturing van muziek en  
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dans formeel bij de stichting (de feitelijke werkgever) komt te liggen, maar in handen blijft van de 
huidige coördinator AMOG.  
 
6. De GR stelt uit de gemeentelijke bijdragen een bedrag beschikbaar aan de Stichting gelijk aan en 
ter dekking van alle kosten anders dan personeelslasten, nodig voor de uitvoering van de lessen 
muziekonderwijs en dans. Die taak wordt uitgevoerd op dezelfde wijze als voorheen, door dezelfde 
medewerkers, onder verantwoordelijkheid van de Stichting.  
 
7. De Stichting verantwoordt de besteding van dit budget op zodanige wijze dat inzichtelijk is dat 
deze gelden uitsluitend worden besteed aan de functie ‘muziekonderwijs’ inclusief dans; de Stichting 
verstrekt aan het Dagelijks Bestuur van de GR regelmatig een overzicht van alle uitgaven en 
inkomsten, die op de functie muziekonderwijs betrekking hebben.  
 
8. Het afsprakenkader geldt tot aan de opheffing van de GR (streefdatum 1 januari 2017). Het positief 
of negatief saldo van de GR op moment van opheffing zal naar rato van de bijdrage worden gedeeld 
resp. gedragen door de beide gemeenten.  
Voorts is met betrekking tot de realisatie van dit afsprakenkader nog het volgende van belang:  

 Stichting Cultuurhuis De Klinker zal in haar jaarrekening 2016 de handelwijze opnemen en 
verantwoorden.  

 

Door de GR AMOG zullen de eigen accountants worden geïnformeerd over deze handelwijze en zal 
hen advies worden gevraagd over de wijze waarop dit dient te worden verwerkt in jaarrekening en 
begroting.  

 
Deze afspraken zijn getoetst en akkoord bevonden door de fiscaal adviseur.  
Winschoten, 7 april 2016.  
Hans Elbersen  
Coördinator Algemene Muziekschool Oost Groningen 
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