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1 Bestuursverklaring 

Samen met de jaarrekening 2017 vormt het bestuurs- en activiteitenverslag 2017 de 
verantwoording over de financiële en inhoudelijke activiteiten van de Stichting Cultuurhuis 
De Klinker. In de jaarrekening 2017  is de exploitatie van het theater en de kunsteducatie 
opgenomen.   
Bestuurder erkent zijn verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële 
verantwoording ten behoeve van de gemeentelijke subsidie zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking van 15 februari 2017 kenmerk 17.0002172. In deze beschikking is voor 
het eerst ook de subsidie voor de kunsteducatie opgenomen. Tot en met het jaar 2016 werd 
deze subsidie toegekend aan de Gemeenschappelijke Regeling Algemene Muziekschool Oost 
Groningen. 
De financiële verantwoording is conform de gestelde eisen opgemaakt. Naar de mening van 
de bestuurder zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig.  
 
Wegens ziekte van de directeur/bestuurder, dhr. Hegge, wordt deze functie in 2018 tijdelijk 
waargenomen door dhr. E. Scherbeyn. 
 
Jaarrekening en bestuurs- en activiteitenverslag 2017 zijn voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht in de vergadering van 28 mei 2018. Jaarrekening en het bestuurs- en 
activiteitenverslag zijn ten bewijze van haar vaststelling mede getekend door de voorzitter 
van de Raad van Toezicht.  
 
 
 
 
Winschoten, 28 mei 2018 
 
 
 
Waarnemend bestuurder,    Voorzitter Raad van Toezicht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  Scherbeyn.      A.W. de Rooy. 
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2 Inleiding en samenvatting 

Evenals in de voorgaande jaren was in 2017 het bedrijfsplan 2015 – 2018 de basis om de  
geformuleerde doelen uit te voeren en te realiseren. 
De waardering door gebruikers, bezoekers en artiesten voor het gebouw waarvan in de twee 
vorige bestuurs-verslagen melding van werd gemaakt heeft zich voortgezet en vertaalt zich 
ook in toenemende bezoekersaantallen voor met name de theatervoorstellingen. Op pag. 8 
staat een overzicht van het aantal bezoekers verdeeld in de volgende categorieën, theater, 
film, verhuringen, kunstencentrum en overige. 
 
Het seizoen 2016-’17 viel wat  betreft de professionele theatervoorstellingen nog wel wat 
tegen, hetgeen zijn invloed had op de cijfers voor het eerste halfjaar 2017, daarentegen is 
met ingang van het seizoen 2017-’18 een duidelijke stijging in de bezoekersaantallen waar te 
nemen; dit heeft de cijfers voor het tweede halfjaar 2017 positief beïnvloed. 
Zo waren er in het eerste halfjaar bij 48 professionele voorstellingen 10.689 bezoekers en in 
de periode september tot en met december bij eveneens 48 voorstellingen 14.206 
bezoekers. 
Met ingang van het seizoen 2017/’18 is de vertoning van commerciële films gestaakt, 
behalve tijdens de schoolvakanties; dan worden kinderfilms vertoond. De wekelijkse 
voorstellingen voor de Filmliga gaan wel door. Deze maatregel is genomen omdat de 
bezoekerscijfers tegen vielen en de Rabozaal op deze manier vaker beschikbaar is voor 
verhuringen. 
 
Over het gehele jaar zijn er bij 286 activiteiten ruim 57.500 bezoekers geweest.  
Het Kunstencentrum telde 736 leerlingen waarvan de meeste wekelijks les hebben. Zij 
verzorgden  24 voorspeelavonden of uitvoeringen die, naast de deelnemende leerlingen, ca 
2.900 bezoekers trokken. 
Wij beschikken niet over bezoekerscijfers van de Bibliotheek, deze gegevens zijn  dus niet in 
het overzicht meegeteld. 
Het jaar 2017 was het eerste jaar waarin de volledige exploitatie van de Kunsteducatie onder 
de verantwoordelijkheid van de Stichting viel. Tot en met het jaar 2016 waren de docenten 
in dienst van de Gemeenschappelijke regeling “Algemene Muziekschool Oost Groningen” 
(hierna de GR) waarin de gemeenten Oldambt en Bellingwedde participeerden. Per 1 januari 
2017 is al het personeel van de GR in dienst getreden van de Stichting,  met uitzondering van 
een werknemer waarmee een herplaatsingstraject is aangegaan. De GR is in 2017 
opgeheven. 
 
Bij de Horeca is een wijziging in de organisatie doorgevoerd. Het hoofd bedrijfsvoering is nu 
ook hoofd van de Horeca. Hij wordt daarbij geassisteerd door drie Floormanagers (2,1 fte) 
die naast de dagelijkse leiding over het horecapersoneel ook de zgn. directiediensten in het 
theater vervullen. In die functie zijn zij de contactpersoon voor de optredende artiesten en 
hebben zij de algehele leiding bij voorstellingen. 
Een en ander heeft tot een rendementsverbetering van de Horeca geleid. 
 
Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 34.925.  
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3 Bouwkundige zaken 
 

3.1 Algemeen  
Van de ook  in het in de bestuurs- en activiteitenverslagen van 2015 en 2016 opgenomen 
zaken zijn opgelost:  
- De aansluiting van de orkestheffer op de vloer van het podium grote zaal. 
- Afgevallen steentjes aan de gevelbekleding aan de buitenzijde van het gebouw. 

 
Nog niet opgelost zijn: 
-      Sturing dimmers van de zaalverlichting grote zaal. 
-      De kieren in de podiumvloer van de grote zaal. 
 

 3.2 Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 
Het MOP is opgesteld door de gemeente in juli 2017 en met de directie en de Raad van 
Toezicht besproken in september 2017. In het MOP wordt als waarde van de periodiek te 
vervangen inventaris een bedrag van ca. € 2,5 miljoen genoemd. Indien deze vervanging 
voor rekening van De Klinker komt, betekent dat een jaarlijkse extra last van ruim twee ton.  
Nadere actie zal in 2018 volgen. 
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4 Interne organisatie 
 

4.1 Personeel 
 
In dienst 31 december 2017   idem per 31 december 2016  

 aantal FTE   aantal FTE  
Directeur 1 1,00  1 1,00  
administratie / 
frontoffice 5 3,94  3 2,61  
Marketing / sales 3 2,67  2 1,89  
Bedrijfsvoering en       

gebouwbeheer 4 4,00  4 4,00  
Theater techniek 2 2,00  1 1,00  
Horeca Floormanager 3 2,11  2 2,00  
Kunsteducatie 20 7,01  0 0,00  
       

 38 22,73  13 12,50  
 
 
Het verschil wordt veroorzaakt door: 
- de overgang van het personeel van AMOG naar De Klinker: 20 docenten en 1 
medewerkster van de administratie. 
 - in 2016 werd de leiding van de Horeca, een deel van de theatertechniek en een deel van 
de programmering en commerciële activiteiten door ingehuurde krachten verricht – bij  
Horeca en Techniek zijn hiervoor extra werknemers in dienst gekomen.  
-  de programmering wordt nu gedaan door de directeur, hiervoor is een 
managementassistente toegevoegd aan Administratie / frontoffice. 
 

4.2 Oproepkrachten 
De Stichting heeft gebruik gemaakt van oproepkrachten voor theatertechniek en Horeca. 

Hun beloning was op basis van facturering of via Payrollbedrijven. 

 

4.3 Stagiaires 

In 2017 hebben twee leerlingen van de opleiding  receptioniste van het Noorderpoortcollege 
stage gelopen bij  de Stichting. 
Daarnaast zijn er van de Campus Winschoten enkele snuffelstages geweest. 
 

4.4 Vrijwilligers 

De Klinker heeft in 2017 gebruik gemaakt van de  diensten van in totaal 28 vrijwillige 
medewerkers in de functie van suppoost. In het vrijwilligersprotocol zijn hun rechten en 
plichten geregeld.  
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5 Raad van toezicht 

 
5.1 Leden raad van Toezicht en rooster van aftreden 
Mevr. A.W. de Rooij, Winschoten, voorzitter, aangetreden in  2013, aanvang tweede termijn 
in 2017. 
Dhr. J.J. Dijk, Stadskanaal, lid, aangetreden in 2013, aanvang tweede termijn in 2017. 
Dhr. R.G.A. Luinstra, lid, aangetreden in 2013, aanvang tweede termijn in 2017. 
Mevr. J. Sanders – Jager, aangetreden in 2013, afgetreden per 1 oktober 2017. 
Dhr. M. P. Mandos, Groningen, aangetreden in 2013, afgetreden per 1 oktober 2017. 
In 2018 zal in de vacatures worden voorzien. 
 
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 zal in 2018 opnieuw worden vastgesteld. 
  

5. 2 Vergaderingen Raad van toezicht 
Er is vergaderd op de navolgende data, met daarachter vermeld de belangrijkste besproken 
en vastgestelde agendapunten: 
 
27 februari 2017: Begroting 2017, voorlopige cijfers 2016, interne organisatie, bezwaar 
tegen aanslagen OZB. 
19 juni 2017: Jaarrekening 2016, financiële tussenrapportage 2017, integratie 
Kunstencentrum, bedrijfsplan, stand van zaken in het geschil met Horeca Nederland, 
vacature Raad van Toezicht. 
25 september 2017: Begroting 2018, meerjarenonderhoudsplan (MOP), financiële 
tussenrapportage 2017. 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van toezicht kwam de auditcommissie 
financiën bijeen om met de bestuurder de concepten van de jaarrekening 2016, de 
begroting 2018, en de financiële situatie in het algemeen te bespreken. In 2017 bestond de 
commissie uit de leden J.J. Dijk en J. Sanders – Jager. 
 

5.3 Overleg met de gemeente Oldambt 
Overleg is gevoerd  in september 2017 tussen de voorzitter en  de auditcommissie namens 
de Raad van Toezicht, de directeur en twee leden van het MT van de Stichting en namens de 
gemeente twee wethouders en de hoofden welzijn en financiën. In dat overleg is aan de 
gemeente te kennen gegeven dat bestuurder en Raad van Toezicht van mening is dat de 
bijdrage van €730.000 structureel te laag is. Ook is het meerjarenonderhoudsplan (MOP) 
besproken, hetgeen één van de concrete oorzaken van het tekort is. 

 
5.4 Oordeel 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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6 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.   
 
Met de gemeente is afgesproken om het bedrijfsplan 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.  
 
 
 
ACTIVITEITEN 2017   2016  
  Activiteiten bezoekers    Activiteiten bezoekers  

Professionele theatervoorstellingen 96 25.772  85 20.834 
Amateur- en eigen producties 18 4.811  16 3.471 
Schoolvoorstellingen 7 2.042  8 2.835 
Filmhuis / bioscoop 69 5.897  86 10.300 
Zakelijke verhuringen 70 6.500  74 13.500 
Activiteiten i.s.m. Bibliotheek    5 280 
(in 2017 bij verhuringen)      

Activiteiten i.s.m. Kunstencentrum 24 4.000  18 2.760 
Overige activiteiten 2 8.500  3 8.500 

      

 286 57.522  295 62.480 

      
 
Op 9 september werd de “Run van Winschoten”  gehouden. De route liep langs De Klinker. 
Tijdens het evenement verzorgden bandjes van het Kunstencentrum optredens op het plein 
bij De Klinker. 
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7 Kunsteducatie 
 
Wekelijkse of tweewekelijkse les op een instrument of zangles werd gevolgd door 402 
leerlingen, het aantal groeps- of ensembleleerlingen was 99, er waren 213 balletleerlingen 
en 22 theaterleerlingen, totaal 736 leerlingen. Het bijbehorende aantal ouders en verzorgers 
dat leerlingen telkens brengt en weer ophaalt wordt geschat op ca. 400. 
De theaterleerlingen krijgen les van een  docent(e) die de lesruimte in De Klinker huurt. 
Naast de lessen in De Klinker werden ook lessen verzorgd op basisscholen. Dit betrof 14 
scholen in 2017. Het aantal leerlingen dat hiermee is bereikt is ca 1.000. 
Met ingang van het schooljaar 2018-’19 is de “Impulsregeling” van kracht. Dit houdt in dat 
vanuit het “Fonds voor Cultuurparticipatie” subsidie beschikbaar is. 
In totaal zijn met 17 basisscholen contracten afgesloten voor lessen op die scholen voor  een 
totaalbedrag van € 255.000 in drie jaar. 
Hiervoor zal gedurende die periode 1,5 a 2 fte extra docerend personeel moeten worden 
aangetrokken. 


