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1. Inleiding en terugblik
Het jaar 2018 was voor Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

de directie al jaren concludeert: de financiële duurzaamheid van de organisatie staat onder

een spannend jaar. Een ander jaar dan anders: we maakten een aanvang met fase 3

druk, als gevolg van een te lage structurele subsidie om de voorziening te onderhouden en

van de renovatie van De Vereeniging, wat van invloed was op de exploitatie. Veel tijd en

exploiteren en daarmee culturele activiteiten te realiseren. Ook het gegeven dat er noch een

aandacht vanaf zomer 2018 ging naar het combineren van de bouwwerkzaamheden met

deugdelijke huurovereenkomst is, noch duidelijke afspraken tussen verhuurder en huurder

het runnen van de voorstellingen en evenementen. Dit heeft een wissel getrokken op alle

over vervangingsinvesteringen van theatertechnische en bouwtechnische installaties en

medewerkers, het publiek en de artiesten. Maar het mooie was dat tussen alle sloopstenen,

(meerjarig) onderhoud van panden. De alarmbellen staan op rood.

stof en rommel, uiteindelijk de contouren van een prachtige backstage van De Vereeniging
zichtbaar werden. Naar verwachting zullen de backstage en de genoveerde andere ruimtes

Met het rapport van Berenschot en het nieuwe visiedocument “Verhalen voor Iedereen.

medio 2019 gereed zijn.

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 2018-2022” in de hand,
is de directie voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 het

In 2018 bezochten meer bezoekers onze voorstellingen, concerten en evenementen.

gesprek aangegaan met de politieke partijen. Inzet van de gesprekken was een verhoging

We kijken hier met tevredenheid op terug; immers de afgelopen jaren laten de

van de subsidie voor Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging naar

bezoekersaantallen een stijgende lijn zien en ondanks de renovatie zijn we niet

een bij stedelijke podia passend niveau. Vanuit de lokale cultuursector kwam grote steun;

teruggelopen.

zij pleitten ook voor een verhoging, en benadrukten de hoge nood bij Stadsschouwburg

De voorstellingen en concerten zijn goed bezocht, de afdelingen horeca en verhuur

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

hebben beter gedraaid en ook de organisatie werkt steeds meer volgens vooraf besproken

De verkiezingen leverden een nieuw college op in Nijmegen: D66, GroenLinks en SP.

processen.

De nieuwe wethouder cultuur werd Noël Vergunst. Naar onze grote vreugde werd in het
coalitieakkoord opgenomen dat er extra middelen beschikbaar zouden worden gesteld

De bedrijfsvoering is gedurende 2018 gericht geweest op het beheersen van kosten, het

aan de Schouwburg en De Vereeniging. In september 2018 werd Stadsschouwburg

bereiken van het juiste publiek voor onze voorstellingen en concerten in een gastvrij huis,

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging uitgenodigd om een plan aan te leveren

en het gedurende de renovatie zo optimaal mogelijk exploiteren en hosten van commerciële

voor een extra (eenmalige) subsidie van € 500.000 voor 2019 voor programmering,

activiteiten zoals congressen. We wilden dat gasten en klanten ondanks de overlast naar

organisatieontwikkeling en verhogen weerbaarheid van de organisatie. December

tevredenheid onze activiteiten zouden bezoeken.

2018 is het uiteindelijke positieve besluit genomen. Met deze verhoogde subsidie kan
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging een start maken met de

Een belangrijk ander aandachtspunt in 2018 betrof de nieuwe meerjarenvisie van onze

uitvoering van de nieuwe beleidsvisie en een meer gezonde organisatie worden met een

organisatie. Vanaf september 2017 is er met de hele organisatie gewerkt aan een nieuw

hoger cultureel rendement. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

beleidsplan: “Verhalen voor Iedereen. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De

pleit om de incidenteel verhoogde subsidie structureel te maken. In 2019 zal de gemeente

Vereeniging 2018-2022”.

een nieuw gemeentelijk cultuurbeleid formuleren en dan zal ook duidelijk worden of deze

In deze meerjarenvisie geven we aan dat we een stap vooruit willen en wordt duidelijk

gewenste structurele verhoging in de lijn der verwachting ligt.

beschreven wat de missie, visie en positionering van de organisatie voor de komende jaren

Grote zorgen bestaan dan nog over de huurovereenkomst en afspraken met betrekking

zullen zijn. We formuleren nieuwe doelstellingen. Naast de reguliere programmering, wil

tot vervangingsinvesteringen van theatertechnische en bouwtechnische installaties

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging een stap maken naar een

en (meerjarig) onderhoud van panden. De Stadsschouwburg kampt met achterstallig

breder publiek met een nieuwe LEF- en Stadsprogrammering.

onderhoud en het is zaak dat er een gedegen plan komt om het pand functioneel te houden

Eind 2017 maakte onafhankelijk adviesbureau Berenschot een nulmeting van de financiële

voor de toekomst.

positie van de organisatie. Ook werd er een benchmark gedaan. Zij bevestigden dat wat
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Resultaat:

alle grote fracties gesproken, het Berenschot rapport doorgenomen en ook het nieuwe

Voor 2018 was als gevolg van de renovatie een negatief resultaat van € 552.573 en voor

meerjarenbeleidsplan besproken.

2019 € 50.000 begroot. Ten tijde van de begroting was de planning van de renovatie

Na de verkiezingen en voor de zomer 2018 heeft directie van Stadsschouwburg Nijmegen

dusdanig dat gedurende een lange tijd De Vereeniging geheel dicht zou zijn en dat er dus

en Concertgebouw De Vereeniging een bestuurlijk overleg gevoerd met de wethouder en

geen of zeer gematigd geëxploiteerd zou kunnen worden. Om het te verwachten negatieve

de cultuurambtenaren over de wijze waarop eventuele extra middelen zouden worden

resultaat te kunnen opvangen, stelde de gemeente Nijmegen voor 2018 en 2019, na

besteed. Half oktober vond het vervolgoverleg met de wethouder hierover plaats. Eind 2018

aandringen van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging, een lening

kon Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zich verheugen over

van € 600.000 beschikbaar.

het besluit dat het college nam: “ Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

Als gevolg van een veranderde bouwplanning, - een belangrijk deel van de renovatie

De Vereeniging (S&V) voor 2019 een aanvullende subsidie te verlenen van € 500.000 als

wordt verplaatst naar de luwe zomermaanden in 2019 -, is Stadsschouwburg Nijmegen

bijdrage voor de noodzakelijke organisatieontwikkeling en als impuls voor inhoudelijke

en Concertgebouw De Vereeniging in staat geweest veel concerten, voorstellingen en

vernieuwing (..).”

evenementen toch doorgang te laten vinden. Continu in afstemming met de aannemer is zo
optimaal gebruik gemaakt van de momenten dat er toch activiteiten georganiseerd konden

Stadsschouwburg

worden.

We zijn een schouwburg met een brede programmering, een podium van de stad en

Dit heeft geresulteerd in een negatief resultaat van € 101.926 (€ 450.647 beter dan

sinds enige jaren zijn we echt gaan profileren op toneel, dans, opera en klassieke muziek.

begroot). Naar verwachting zullen de effecten van de renovatie deels verschuiven naar

In 2018 hebben we verder gebouwd aan de al eerder ingeslagen weg: meer profiel in

2019. Met het resultaat van 2018 zullen we dus (weer) interen op het geringe kleine

de programmering met een focus. We zetten in op langdurige samenwerkingen met een

eigen vermogen dat de organisatie bezit. Des te belangrijker dat de organisatie de

aantal vaste bespelers om zo te werken aan substantiële groei van publieksaantallen, zoals

komende jaren met een hopelijk structureel verhoogde subsidie kan werken aan een beter

Oostpool, Toneelgroep Maastricht en Introdans.

weerstandsvermogen.

Landelijke trends zoals de verbreding van aanbod zagen we terug in een groot aantal
theatercolleges (variërend van Joris Luyendijk en Jelle Brandt Corstius tot de populaire

Bijdragen aan de exploitatie

dierenarts Dr. Pol) en het succes van het Theaterweekend. We bereikten daarmee een

In 2018 hebben Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging weer

groot, nieuw publiek met o.a. een yogaconcert, danspaleis en huiskamertoneel.

prachtige programma’s in Nijmegen kunnen presenteren. Het aantal bezoekers voor
de professionele voorstellingen en concerten steeg iets. Financieel bracht de culturele

Hoogtepunten in de reguliere programmering in 2018 waren onder andere: Melk & Dadels

programmering meer op dan het jaar daarvoor. De inkoop –verkoop verhouding was

van Het Nationale Theater waarbij jonge Marokkaanse actrices hun verhaal deden voor een

gunstiger dan in 2017. Daarnaast droegen culturele verhuur, commerciële verhuur en de

prachtig gemêleerd publiek. Ook Thuislozen van Theater Utrecht was indrukwekkend. We

horeca bij aan het resultaat.

werkten samen met welzijnsorganisaties uit de stad om een publiek te bereiken dat nooit in
het theater komt. Verder presenteerden we met trots comedylegende John Cleese met zijn

Relatie tot opdrachtgever: gemeente

The last time to see me before I die show. Met huisgezelschap en jeugdtheatergezelschap

In 2018 is er veelvuldig contact geweest met de opdrachtgever: de gemeente Nijmegen.

Kwatta is de nieuwe traditie voortgezet: een kerstvoorstelling (voorstellingen in

Uiteraard trokken huurder (Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging)

feuilletonvorm) aan het einde van het jaar. Speciaal voor Kwatta geschreven en ieder

en verhuurder (Gemeente) samen op in de stuurgroep en de projectgroep Renovatie

jaar door een andere schrijver die voortborduurt op het stuk van het vorige jaar. In 2018

Vereeniging Fase 3.

resulteerde dat in De Familie van Nielie: Breekt de tent af. Opvallende voorstellingen waren

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met de ambtenaren met betrekking tot het

verder Showponies van Alex Klaasen en de musical Evita. Twee producties die door zowel

rapport Berenschot en het nieuwe visiedocument van Stadsschouwburg Nijmegen en

pers als publiek werden omarmd.

Concertgebouw De Vereeniging. Met het oog op de verkiezingen heeft de directie ook met
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Op het gebied van theatervoorstellingen werken LUX, Lindenberg en de Stadsschouwburg

vandaag de dag en die zich kunnen meten met het (inter)nationale niveau. Wat goed is

al langer samen. Ook in 2018 werd er veelvuldig afgestemd. Met ingang van september

om te zien is dat we er steeds meer in slagen om publiek te vinden voor deze (nieuwe)

2018 is het overleg geformaliseerd in een Stadsoverleg Theater dat viermaal per jaar wordt

programma’s: de bezettingsgraad is hoger, met gemiddeld 43% (grote zaal), en 55,1%

gevoerd. Om elkaar structureel op de hoogte te houden van lopende zaken en elkaar snel te

per concert ( kleine zaal). We zijn er echter nog niet. Soms is er nog te weinig publiek voor

kunnen vinden voor interessante samenwerkingen.

experimentele programma’s, zoals het concert van Cello8tet Amsterdam rond componist
Michael Gordon, of Slagwerk Den Haag met Glass. Ook grote namen zijn niet direct een

Het voorstellingsseizoen openen we traditiegetrouw met de Kunstnacht (samen met alle

garantie voor een vollere zaal (Maarten Engeltjes en zijn PRJCT Amsterdam). We zien

Nijmeegse culturele instellingen). In 2018 hebben we een start gemaakt met een nieuwe

kortom een heel wisselend beeld in publieksbereik per concert.

traditie: “De Balkonscène van de Schouwburg of De Vereeniging”. Bij de voorstelling

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

van Sanne Wallis de Vries hadden we voor aanvang een swingend optreden door de

bijvoorbeeld Classical Vibes waarin we het symfonisch repertoire op een vernieuwende

Amsterdam Klezmer band. Zij kwamen over het Keizer Karelplein aangelopen en gaven

manier presenteren, zoals de samenwerking tussen Het Gelders Orkest en Amerika

daarna op het balkon van de schouwburg een spetterend concert. Bezoekers van de

deskundige Eelco Bosch van Rosenthal. Daarnaast hebben we ons Podium voor de Stad

schouwburg en passanten uit de stad werden getrakteerd op een drankje en kregen zo een

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

warm en muzikaal welkom.

semiprofessionele musici uit Nijmegen en directe omgeving.

De schouwburg trekt vanwege de brede programmering bezoekers uit alle lagen van de
bevolking en uit alle delen van de stad. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk

Overig

mensen kunnen genieten van onze voorstellingen en concerten zijn we in 2018 gestart met

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

een samenwerking met Stichting Onbeperkt Genieten. Deze organisatie zet zich in voor

bijgeboekt. Ook in Nijmegen gebeurt dat veelvuldig. Het houdt de programmering actueel

mensen met een (vaak niet zichtbare) beperking waardoor ze net dat beetje extra aandacht

en het geeft gasten de kans om ook in een latere instantie dan de start van het seizoen,

nodig hebben tijdens cultuurbezoek. Met vrijwilligers is er een pilot gedraaid. Daarnaast

mooie voorstellingen te boeken. Daarnaast zijn ‘context’ en ‘beleving’ rond voorstellingen

wil Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging toegankelijk zijn voor

steeds belangrijker; dus ook in 2018 organiseerden we vele inleidingen, nagesprekken en

bezoekers met een visuele beperking. Blinde bezoekers konden naar de voorstelling De

rondleidingen.

Sprookjesboom met audiodescriptie en kregen een speciale inleiding waarbij ze decors en
kostuums konden voelen.

Organisatie Vier het Leven organiseerde theaterbezoek voor immobiele ouderen in ons
theater, en wijzelf nodigden alleengaanden via het programma ‘Be My Guest” in onze podia.

De Vereeniging

Daarnaast organiseerden we de cursus Toneelkijken en de cursus ‘Meer over Dans’; beide

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

cursussen konden op veel belangstelling rekenen.

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

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

bestaande aanbod van het HGO en de NSvK omarmen, maar ook in 2018 aanvullend een

zorgde voor een kennismaking van nieuwe publieksgroepen met de Stadsschouwburg en

20-tal klassieke concerten hebben geprogrammeerd. Hiermee wilden we complementair

De Vereeniging, en tijdens ‘Podium van de Stad’ faciliteerden we samen met de Vrienden

zijn aan het meer conventionele aanbod van deze twee bespelers van ons gebouw. Daarbij

van De Vereeniging, talloze amateurgroepen in hun optredens.

hebben we ons met name gericht op avontuurlijke programma’s van hoge artistieke
kwaliteit met verbindingen naar andere genres en disciplines. We streven ernaar om met
behulp van onze eigen programmering een meer compleet en veelzijdig totaalaanbod te

In 2018 is er veel overleg geweest tussen Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur

voorzien. Hoogtepunten in 2018 waren o.a. ‘Hush’ van Nora Fischer en Marnix Dorrestein,

Netwerk Nijmegen (CNN). Vanuit de gemeenten en provincie is gestuurd op een verkenning

en ‘Haydns Sieben letzte Worte’ door Pynarello en Franca Treur. We zetten in op concerten

van een zogenaamd cultureel regio profiel (culturele stadsregio). Dit onderzoek werd

van hoge artistieke kwaliteit in de verschillende stijlen, genres en cross-overs naar verwante

omarmd door CNA en CNN en resulteerde op 1 november in een gezamenlijk (cultureel)

disciplines, die recht doen aan het muzikale aanbod en nieuwe presentatievormen van

profiel van de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen (getiteld: 025). Het plan is aangeboden
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aan de minister van Cultuur en in 2019 zullen er enkele ‘proeftuinen’ worden uitgevoerd:

Daarmee is een maximale balans verwezenlijkt tussen verkeersruimte en concertzaal door

verkenningen van samenwerking. Voor Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

dubbele isolatieschillen in de vorm van extra deuren in de trappenhuizen.

De Vereeniging zijn enkele proeftuinen relevant. De intensivering van de samenwerking in

Ook is verder ontworpen aan die delen van het masterplan, waarvoor in de eerste twee

de regio heeft er ook toe geleid dat Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

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

De Vereeniging vaker en concreter met Musis en Stadstheater Arnhem samenwerkt, met

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

name programmatisch.

voorzieningen.
Voor de realisering van de backstage voorziening en de overige voorzieningen was een

Horeca en Verhuur

groot deel van het budget gereserveerd door de gemeente Nijmegen. Daarnaast was

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

eerder een bijdrage van € 400.000 toegezegd voor de renovatie van de trappentoren door

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

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

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

Gelderland. Begin 2018 is de definitieve aanvraag ingediend aan de provincie. Van De

in bedrijfsvoering, leiding en personele bezetting. In 2017 en 2018 is er hard gewerkt aan

Provinciale Staten van de provincie Gelderland kwam het verheugende nieuws dat ze

de verdere professionalisering van de afdeling. Processen zijn beter in kaart gebracht, er is

uiteindelijk in maart de middelen van 4 miljoen voor De Vereeniging formeel konden

geïnvesteerd in kwaliteit en de controle op inkoop en verkoop is vergroot door verbeterde

vrijmaken.

rapportages. Er is gewerkt aan een salesplan. Alle maatregelen hebben geleid tot een
verbeterd resultaat in vele opzichten: het aantal gasten dat we ontvangen in het restaurant

In april is de bouwovereenkomst met aannemer Van Wijnen en onderaannemer Van Tienen

groeit, de ‘voorstellingshoreca’ zit in een lift en de omzetten op verhuur stijgen. De afdeling

getekend, en in juni is de renovatie fase 3 gestart. Waar eerst het idee was om in de periode

heeft in 2018 weer meer grote partijen zelf weten te draaien, waardoor er minder inhuur

juni 2018 - februari 2019 zowel de backstage als de overige ruimten aan te pakken, is

qua catering nodig was en de marges op de horeca bij verhuringen zijn gestegen. Nijmegen

om diverse redenen besloten om de backstage eerst te realiseren en de overige ruimten

was in 2018 Green Capital van Europa en dat bracht ook veel extra congressen en andere

in 2019. Eind september werd de eerste steen van de nieuwe backstage gelegd door

evenementen naar de stad. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

wethouder Noël Vergunst.

heeft hiervan geprofiteerd. De kwaliteit van het eten en drinken is er op vooruit gegaan en

Gedurende het bouwproces hebben vele zaken gespeeld: late vergunningverlening,

we zijn gestart met het aanbieden van arrangementen bij voorstellingen. Door een goede

ingediende bezwaren, krapte en overspannen arbeidsmarkt in de bouw, niet voorziene

planning en communicatie met de opdrachtgevers en andere partijen hebben ondanks

prijsstijgingen, afstemmingsproblemen tussen exploitatie en renovatie. Dankzij de inzet van

de renovatie veel partijen doorgang gevonden. Het financiële resultaat van de afdeling is

alle betrokkenen hebben we in 2018 flinke stappen kunnen zetten en voortgang kunnen

daarom ook een stuk beter in 2018 ondanks de renovatie.

boeken in de broodnodige renovatie van deze fase 3 van de renovatie van De Vereeniging.
Na de renovatie zal een nieuwe gebruikersvergunning worden aangevraagd; op basis van

Renovatie Vereeniging

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

In 2018 kwam de financiering voor de renovatie van fase 3 rond en konden we starten met

verruiming van het aantal gebruikers.

de (ver)bouw. Naar verwachting komt de renovatie fase 3 in 2019 gereed.
De architect Job Roos heeft op basis van het PVE van de organisatie een nieuw ontwerp

Financiën

gemaakt voor de backstage voorziening. Rondom het podium laat het ontwerp een nieuw

De afgelopen jaren staan de financiën van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

verblijfs- en werkgebied zien voor artiesten en technici. Deze zijde van het gebouw, waar

De Vereeniging onder druk. De organisatie opereert structureel vanuit een te krappe jas,

we onze artistieke gasten ontvangen, is dan weer voor de komende decennia toegerust.

zowel als het gaat om exploitatie van de activiteiten als het onderhoud van de gebouwen.

Vooraf is er uitgebreid akoestisch onderzoek gedaan door Peutz waarbij over de volledige

Ook de financieringsmix van de organisatie is niet in balans. In vergelijking met andere

toneeltoren een akoestische scheiding is gemaakt tussen nieuwbouw en oudbouw.
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combinaties van schouwburgen en concertzalen ontvangt de organisatie een relatief lage

op de exploitatie. Voor de tekorten in exploitatie als gevolg van de renovatie is een lening

subsidie (27% tegen 49%). Veel inkomsten worden gegenereerd uit verhuur en horeca en

met de gemeente afgesloten; dit zorgt ervoor dat we de exploitatie kunnen voortzetten,

onze culturele programmering moet geld opleveren. Dit maakt onze organisatie uitermate

maar onze schuldpositie wordt nog slechter en dat is gezien de financiële positie een

kwetsbaar.

zorgelijke ontwikkeling.

In 2017 heeft onafhankelijk organisatieadviesbureau Berenschot een financiële doorlichting
gemaakt van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.
Zij bevestigden dat wat de directie al jaren concludeert: de financiële duurzaamheid van
de organisatie staat onder druk, als gevolg van een te lage structurele subsidie om de
voorziening te onderhouden en exploiteren en daarmee culturele activiteiten te realiseren.
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging kan dit structurele tekort
niet in zijn geheel compenseren uit andere bronnen of met culturele of commerciële
activiteiten.
In 2018 heeft Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging bij de
nieuwe coalitiepartners aangedrongen op een verhoging van de subsidie naar een bij
stedelijke podia passend niveau om continuïteit te waarborgen, podiumkunsten te blijven
programmeren en de gebouwen te onderhouden. Het nieuwe college heeft eind 2018
besloten om een extra impuls aan de organisatie te geven door een verhoging van de
subsidie met € 500.000 voor programmering, organisatieontwikkeling en opbouwen
weerbaarheid van de organisatie. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging blij met dit besluit en pleit ervoor om deze verhoging structureel te
maken voor de komende subsidieovereenkomst-periode zodat de organisatie als het gaat
om exploitatie op termijn weer gezond zal zijn. Grote zorgen bestaan dan nog over de
huurovereenkomst die sterk gedateerd is en het ontbreken van afspraken met betrekking
tot vervangingsinvesteringen van theatertechnische en gebouwtechnische installaties
en (meerjarig) onderhoud van panden. De Stadsschouwburg kampt met achterstallig
onderhoud; het is zaak dat er een gedegen plan komt om het pand functioneel te houden
voor de toekomst. Het achterstallig onderhoud en de gebouwgerelateerde onzekerheden
drukken op de exploitatie en vormen een risico voor de continuïteit van de organisatie.

De afgelopen jaren heeft Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging
afgesloten met een negatief financieel resultaat. In 2017 is sinds lange tijd een klein positief
resultaat behaald. In 2018 is het resultaat € 101.926 negatief (€ 450.647 beter dan
begroot). Het resultaat is minder negatief als gevolg van het deels verplaatsen van de
renovatie naar 2019. De verwachting is dat in 2019 de renovatie een negatief effect heeft
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2. Organisatie, structuur en doelstellingen
Beleidsplan
Eind 2017 en begin 2018 is er gewerkt aan een nieuwe meerjarenvisie voor de organisatie.
Er zijn zowel intern als extern vele gesprekken gevoerd, wat heeft geresulteerd in een
concreet toekomstplan, een nieuwe visie, missie, positionering en doelstellingen. De nieuwe
meerjarenvisie geeft grond aan de jaarplannen, de organisatie en onze activiteiten. Ondanks
de krappe jas van waaruit de organisatie moet opereren, is de samenwerking intern en de
sfeer verbeterd. Mensen zoeken elkaar op, er is meer afstemming en waar mogelijk wordt
met beperkte middelen gewerkt aan de verdere professionalisering, artistieke positionering
en open houding naar de stad.
Visie
In verhalen herkennen we ons. Verhalen komen direct voort uit de maatschappij en zijn een
vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Op podia en in concertzalen worden verhalen
verteld. Ze dragen bij aan reflectie, ontspanning, geven richting, bieden verdieping en zijn
zuurstof voor een levendige en bruisende stad. Als ontmoetingsplek verhogen de podia
daarmee het welzijn van alle inwoners.
Missie
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging wil als ontmoetingsplek
en als podiumbaken in de stad alle Nijmegenaren raken, ontroeren, inspireren of amuseren
door verhalen. In de mooiste zalen van de stad tonen we het beste, het spannendste en
het nieuwste, vertolkt in cabaret-, theater-, muziek- of dansvoorstellingen. We zijn ook een
plek waar organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven in een professionele en kwalitatief
hoogstaande omgeving hun eigen verhalen kunnen vertellen. We werken samen om
evenementen, festivals, congressen of activiteiten te organiseren. We bieden verhalen voor
iedereen.
Positionering
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging positioneren we als een
plek waar je wordt verrast door dat wat er te zien, te horen en te beleven is. We zijn een
plek waar je voorstellingen, concerten en evenementen bezoekt. Tegelijkertijd bieden we
een spannende, creatieve omgeving met ruimte voor het onverwachte en niet-alledaagse.
Zodat gasten worden geraakt, ontroerd, aan het denken worden gezet of onbedaarlijk
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kunnen lachen. Daarom vinden we ‘lef’ belangrijk. We laten in onze programmering,

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

evenementen en horeca zien dat we durven. Net als ‘kwaliteit’. Wat we tonen,

aangelegenheden een week voor de Raad van Toezicht vergaderingen door de directeur

voorschotelen of organiseren moet goed zijn. We stellen ons op als een betrouwbare en

en de controller doorgenomen met René Noppeney, het lid van de Raad van Toezicht dat

transparante opdrachtnemer en samenwerkingspartner: we bieden ‘stabiliteit’. De komende

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

vier jaar programmeren we in lijn van onze missie, gaan we in gesprek met doelgroepen

beleid werden vooraf besproken met twee leden van de Raad van Toezicht; leden die op

en bewegen we mee met trends. Daarbij houden we altijd onze kernwaarden in het oog:

basis van hun specifieke kennis en ervaring op cultureel gebied vanuit de toezichthoudende

kwaliteit, stabiliteit en lef.

rol een goede inhoudelijke bijdrage kunnen leveren bij het bespreken van het uit te zetten
artistieke beleid.

Doelstellingen voor de periode 2018-2022
1.

Zoveel mogelijk Nijmegenaren bereiken met verhalen in de vorm van concerten en

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

voorstellingen.

weer belangwekkende nieuwe punten op de agenda.

2.

De gebouwen nog meer openstellen voor initiatieven uit de stad.

3.

Financiële positie verstevigen zodat we een stabiele organisatie worden.

Reguliere agendapunten zijn onder andere:

4.

De gebouwen verbeteren en toekomstbestendig maken.

•

Bespreking managementletter van de accountant

5.

Bijdragen aan een levendig stadshart.

•

Goedkeuring van de jaarrekening 2018

6.

Optimalisatie van interne processen, planning en control.

•

Managementrapportages

7.

Heldere en transparante communicatie in alle verhalen die we vertellen.

•

Begroting 2019

•

De activiteitenagenda

•

Investeringsbegroting 2019

Bestuur en Governance Code Cultuur anno 2018
Verslag van de Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in een afzonderlijke vergadering haar eigen

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

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

Berenschot’ uit 2017, was ook in 2018 een centraal thema in de vergaderingen van de

Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht. Dit stond nog los van de extra (financiële) aandacht die nodig was

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd. Telkens bestond de

voor de geplande renovatie (3e fase) van De Vereeniging. Mede door een lening en een

vergadering uit twee delen: een gedeelte waar de directeur niet bij aanwezig was en een

extra subsidiebijdrage van de gemeente Nijmegen van € 500.000 is de financiële positie

gedeelte waar zij wel aan deelnam. Bij een van de vergaderingen zonder directeur was

momenteel iets minder zorgwekkend dan zij eerder was. De begroting voor 2019 kon

de voltallige ondernemingsraad aanwezig. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn

worden goedgekeurd. Dat neemt niet weg dat er veel aandacht nodig blijft voor de

op een ander moment aangeschoven bij een regulier overleg tussen de directeur en de

(financiële) continuïteit van de organisatie, zeker ook in verband met de nog niet afgeronde

ondernemingsraad.

renovatie van De Vereeniging. De vangnetregeling die met de gemeente kon worden

Een belangrijke gebeurtenis in 2018 was het verlengen van de aanstelling van Eva

afgesproken in verband met de exploitatierisico’s van de renovatie van De Vereeniging, was

Middelhoff als directeur, na een positief advies van de ondernemingsraad. Zij heeft thans

ook een belangrijk gespreksonderwerp in 2018.

een vaste aanstelling. De Raad van Toezicht is onverminderd positief over de wijze waarop

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

Eva Middelhoff invulling geeft aan haar taak.

en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Die inzet vertaalt zich in mooie bezoekersaantallen

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 niet gewijzigd. Wel heeft Stef

en in een goede waardering van de bezoekers van Stadsschouwburg Nijmegen en

Collignon, conform het rooster van aftreden, per 31 december 2018 de Raad van Toezicht

Concertgebouw De Vereeniging.

verlaten. Zijn opvolgster, Anneke Hogenstijn, is op 9 januari 2019 toegetreden tot de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht dankt Stef Collignon voor zijn jarenlange inzet. Zijn
kennis van de markt, ervaring, inspiratie en humor waren van grote waarde.
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Samenstelling Raad van Toezicht d.d. 31 december 2018:

met de afdeling personeelszaken, de OR en de preventiemedewerker. Een nieuwe RI&E
inventarisatie werd door een extern bedrijf gedaan. Er is een plan opgesteld ter verbetering.

Raad van Toezicht

indiensttreding

Benoemingstermijn

Termijn

Aftreedrooster

01-01-2011

4 jaar

3e

01-01-2021

Stef Collignon

01-01-2011

4 jaar

2e

01-01-2019

Lilian van der Velden*

01-01-2012

4 jaar

2e

01-01-2020

René Noppeney

14-03-2017

4 jaar

1e

14-03-2021

Gerard Tonen

28-11-2017

4 jaar

1e

28-11-2021

Steven Bartels
(voorzitter)

*aangesteld op voordracht van de ondernemingsraad

In februari 2017 is er een administratieve controle geweest door de arbeidsinspectie. De
inspectie heeft een periode van 4 weken gecontroleerd aan de hand van onder andere
urenregistratieformulieren van medewerkers. Uit de controle hierop bleek dat de organisatie
op enkele punten de arbeidstijdenwet heeft overtreden. De onderdelen waar de inspectie
naar keek, waren dagelijkse rust, duur van de dienst en duur van de nachtdienst. De
inspectie concludeerde dat in de geselecteerde periode er medewerkers te lange diensten
draaiden en dat er te weinig rust werd genomen. De directie is over de bevindingen
gehoord in februari 2018 en naar verwachting volgt nog een waarschuwing en/of een
boete. Naar aanleiding van de controle heeft het managementteam direct maatregelen
genomen: er wordt gecontroleerd op juiste inroostering en het nemen van pauzes. En
bij bepaalde evenementen zal er in meerdere shifts door medewerkers gewerkt moeten
worden. Daarnaast wordt op termijn overgegaan op het aanschaffen van een professioneel

Interne organisatie

roosterpakket. Het offertetraject is in een ver stadium.

Begin 2018 is de nieuwe meerjarenvisie gereed gekomen. We analyseerden de organisatie
en formuleerden kernwaarden, kernfuncties en doelstellingen voor de midden-lange termijn.

Ondernemingsraad

In alles wat we doen, communiceren of presenteren, uiten we onze kernwaarden: kwaliteit,

Sinds maart 2017 heeft Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

stabiliteit en lef. Zo positioneren we ons en meten we onze acties en programma’s. Onze

De Vereeniging weer een functionerende ondernemingsraad (OR), na een onderbreking

kerncompetenties binden ons organisatieteam. Wij zijn gedreven en tonen lef, zijn service-

van 3,5 jaar.

en gastgericht en betrouwbaar en we streven altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit voor

De OR heeft de volgende samenstelling: Linda Bouman (voorzitter), Erik Peters (secretaris),

onze gasten en stakeholders.

Rob Theunissen, Wendy van Herk en Gideon de Bruijn.

De meerjarenvisie vormt de leidraad voor de jaarplannen, waarbinnen de afdelingen vanaf

De OR ziet het als hun belangrijkste taak om de belangen van het personeel te behartigen

2018 hun activiteiten en werkzaamheden prioriteren.

en om mee te praten over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder.
De leden van de OR zijn vertegenwoordigd in de diverse afdelingen van de organisatie.

Belangrijke ontwikkelingen die van invloed waren op de interne organisatie waren de

Daarom kunnen zij in de wandelgangen worden aangesproken door de medewerkers.

privacy-wetgeving, maatregelen omtrent veiligheid en de arbeidstijdenwet.

Daarnaast is er een OR- mailbox. De notulen van het OR/Directie-overleg zijn openbaar

Vanaf eind mei ging de Europese privacy-wetgeving (AVG) gelden. Dit betekende dat we

in de map ‘Allen’. Daarin vinden de medewerker ook de nieuwsbrieven. Evenals de

binnen de organisatie maatregelen moest nemen betreffende interne (personeelsgegevens)

jaarverslagen van de OR.

en externe data (gastgegevens). We vormden een werkgroep, die alle zaken rondom de
AVG heeft geregeld.

In 2018 was er zes keer een overlegvergadering van ondernemingsraad en bestuurder.
Vaste agendapunten zijn onderdelen uit de beleidscyclus en de medewerkerstemperatuur.

Met betrekking tot veiligheid zijn er in 2018 enkele maatregelen genomen. Het betroffen

Uit de beleidscyclus bespraken we onder meer: voorlopige Jaarcijfers 2017,

gebouwtechnische maatregelen en een aantal keuringen. Daarnaast heeft de organisatie in

medewerkerstevredenheid, Arbo plan en delen uit het Personeelshandboek.

2018 een preventiemedewerker aangesteld. Deze medewerker heeft een cursus gevolgd

Bij het agendapunt medewerkerstemperatuur komen uiteenlopende zaken aan bod,

en zal zaken met betrekking tot veiligheid coördineren. Ook wordt voortaan een zogenaamd

variërend van ervaren werkdruk tijdens piekmomenten in het seizoen en enthousiasme over

incidentenlogboek bijgehouden. In 2018 is ook het arbobeleidsplan opgezet, in samenspraak

het klaren van de klus na een groot evenement, tot gevoelens van irritatie door onduidelijke
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communicatie en tevredenheid over samenwerking en improvisatie met artiesten en musici
in concertgebouw tijdens ‘work in progress’.
De OR kreeg instemmingsverzoeken met betrekking tot het Arbobeleidsplan (in
behandeling), de aanstelling van de Preventiemedewerker (ingestemd) en het Contract
Bedrijfsgezondheidszorg 2018 (ingestemd, op voorwaarde dat voor 2019 opnieuw een
instemmingsverzoek gedaan wordt).
In de vergaderingen kwamen verder de volgende onderwerpen aan bod: organogram,
begroting, vrijwilligersbeleid, flexwerkers, arbeidsinspectie en generatiepact.
De OR heeft twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht: voorafgaand aan een
overleg van de RvT met bestuurder spreken zij de voltallige Raad van Toezicht, een keer per
jaar sluiten leden van de RvT aan bij de algemene gang van zakenvergadering van OR en
bestuurder.
In de gesprekken met de Raad van Toezicht komen globaal aan de orde het reilen en zeilen
van de organisatie en de samenwerking van medewerkers met bestuurder.
Toekomst
De OR gaat zich het komende jaar op onderwerpen specialiseren omdat het vrijwel
ondoenlijk is om over de diverse onderwerpen even goed geïnformeerd te zijn. Daar
waar bijscholing nodig is, zal er een opleiding worden gevolgd. De OR is allereerst het
aanspreekpunt voor de medewerkers. Als er aanleiding voor is, organiseert de OR graag
een bijeenkomst met medewerkers, al dan niet in samenwerking met een specialist.
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3. Beschikking budgetsubsidie 2018 gemeente
Nijmegen
Verslaglegging ketenoverleg
In de beschikking zijn de volgende kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-eisen vastgelegd:
Cultuureducatie en doelgroep jeugd tot 26 jaar
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zet aantoonbaar in op
cultuureducatie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar.
Brede toegankelijkheid culturele voorzieningen
Cultuurparticipatie vindt de gemeente belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom wordt
aan de culturele organisaties gevraagd om er samen zorg voor te dragen dat culturele
voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend
cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit.
Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging geeft – samen met andere
partijen in de stad en partijen in de keten theater, dans en klassieke muziek – vorm aan de
gemeentelijke beleidsprioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment.
Ketenintendantfunctie en ketenoverleg
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is ketenintendant voor de
keten theater & dans en klassieke muziek. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging draagt proces-verantwoordelijkheid voor de organisatie van het
ketenoverleg.

Peer-review
De culturele organisaties voeren een peer-review uit op basis van het ketenverslag en de
jaarverslagen.
Groeimodel
De gemeente geeft de organisaties in de keten de ruimte om vorm en inhoud te geven
aan het ketenintendantschap en de speerpunten, waarbij ze zelf kunnen definiëren wat zij
verstaan onder de onderwerpen ketenintendantfunctie en ketenoverleg, welk ambitieniveau
de partijen in de keten hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren.
Programma-aanbod in de Stadsschouwburg en De Vereeniging
•

Minimaal 250 voorstellingen;

•

Minimaal 125.000 bezoekers (inclusief culturele verhuringen);

•

Aandacht voor de programmering van klassieke muziek;

•

Een overzicht van de culturele verhuringen per genre;

•

Een overzicht van de amateurvoorstellingen en het totale kortingspercentage dat
daarmee is gemoeid.

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft in 2018 voldaan aan
de prestaties inzake het programma-aanbod. Het ketenintendantschap is in ontwikkeling.
Concrete resultaten zijn terug te vinden onder het kopje Samenwerking.

In het ketenoverleg komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:
1.

De speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie

2.

Samenwerking in de keten

3.

Toegankelijkheid van de keten

4. 	De wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten gerealiseerd
wordt in Nijmegen
De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor
het ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter.
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4. Prestaties
Aantal voorstellingen en culturele verhuringen, per locatie per genre
(SB =Stadsschouwburg/VE=Vereeniging)

Toelichting

Bezoekersaantallen 2018

voorstellingen en concerten en culturele verhuringen. De eigen programmering verloopt de
Werkelijk 2018 Totaal

De gepresenteerde bezoekers- en voorstellingsaantallen bestaan uit programmering “eigen”

Voorstellingen en concerten
Werkelijk 2018 Totaal

Culturele verhuringen
Werkelijk 2018 Totaal

In 2018 waren er in totaal 16.360 meer bezoekers dan in 2017. (In 2017 waren er in totaal

Aantal bezoekers per genre

Totaal

SB

VE

Totaal

SB

VE

Totaal

SB

cabaret

26.607

24.586

2.021

26.257

24.236

2.021

350

350

13.421 minder bezoekers dan in 2016).

dans en beweging

14.321

14.321

0

8.842

8.842

0

5.479

5.479

Ten opzichte van 2017 is het aantal bezoekers bij culturele verhuringen gestegen met

familie

11.959

11.235

724

11.959

11.235

724

0

14.104

16.925

13.511

392

7.350

5.610

klassiek

31.029

0

31.029

14.104

musical/show

21.253

19.121

2.132

13.903

VE

afgelopen jaren gelijkmatig. Bij de culturele verhuur is de fluctuatie groter.

14.512, het aantal bezoekers bij (eigen) voorstellingen en concerten is toegenomen met
16.925

1.848 bezoekers.

1.740

Het aantal voorstellingen is in 2018 totaal 312, hetgeen gelijk is aan 2017 (312).

opera/muziektheater

5.105

5.105

0

3.773

3.773

0

1.332

1.332

overig (literair)

3.490

3.490

0

0

0

0

3,490

3.490

prof.popmuziek

37.093

15.385

21.708

20.046

12.456

7.590

17.047

2.929

14.118

theatercollege

7.966

5.973

1.993

4.041

3.923

118

3.925

2.050

1.875

toneel

9.544

9.544

0

9.544

9.544

168.367

108.760

59.607

112.469

87.520

24.949

55.898

21.240

34.658

Totaal bezoekers in 2017

152.007

97.907

54.100

110.621

87.575

23.046

41.386

10.332

31.054

Totaal bezoekers in 2016

165.428

103.886

61.542

110.355

86.748

23.607

55.073

17.138

37.935

Totaal bezoekers in 2015

152.887

98.407

54.480

108.290

82.799

25.491

44.597

15.608

28.989

Het gemiddeld aantal bezoekers (totaal) is in 2018 540 (2017: 487; 2016: 535; 2015: 548).

0

Voorstellingen en concerten
Het aantal bezoekers bij “eigen” voorstellingen en concerten verloopt redelijk gelijkmatig.
Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is in 2018 489 (2017: 481; 2016: 478;
2015: 497).
Culturele verhuringen
De bezoekersaantallen bij culturele verhuringen fluctueren over de afgelopen jaren. Het

Aantal voorstellingen 2018

aantal bezoekers was in 2018 meer op het niveau van 2016.
Werkelijk 2018 Totaal

Voorstellingen en concerten
Werkelijk 2018 Totaal

Culturele verhuringen
Werkelijk 2018 Totaal
VE

2018 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar, door o.a.: veel grote theaterconcerten/
popconcerten, theatercolleges, samenwerkingsconcerten met Doornroosje en
schoolmusicals.

Aantal voorstellingen per genre

Totaal

SB

VE

Totaal

SB

VE

Totaal

SB

cabaret

34

32

2

33

31

2

1

1

Het gemiddeld aantal bezoekers per culturele verhuring is in 2018 682 (2017: 505; 2016:

dans en beweging

26

26

0

15

15

11

11

706; 2015: 731).

familie

31

28

3

31

28

klassiek

65

0

65

42

musical/show

35

31

4

25

23

opera/muziektheater

13

13

0

9

9

overig

14

14

0

0

prof.popmuziek

50

27

23

36

22

theatercollege

14

10

4

9

7

toneel

30

30

0

30

30

312

211

101

230

165

65

Totaal aantal voorstellingen in 2017

312

198

114

230

173

Totaal aantal voorstellingen in 2016

309

194

115

231

Totaal aantal voorstellingen in 2015

279

189

90

218

3

0

42

23

2

10

8

4

4

14

14

14

14

5

9

2

5

3

2

82

46

36

57

82

25

57

167

64

78

27

51

165

53

61

24

37
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Commerciële verhuringen

2

Het aantal bezoekers bij commerciële verhuringen was in 2018 circa 47.800 (2017: 57.500;
2016: 32.000). 2017 was een goed jaar qua bezoekersaantallen vanwege een aantal (grote)
meerdaagse congressen.

0

Grand Café Restaurant De Vereeniging
Het aantal gasten bij Grand Café Restaurant De Vereeniging was in 2018 circa 33.500
(2017: 32.600).
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5. Samenwerking
Als Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging spannen we ons

stappen in het theater zetten. Door de concerten samen te promoten bereiken we een

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

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

zowel culturele partners als andere instellingen.

het culturele veld zijn de grote instellingen vertegenwoordigd in een overleg: CNN. Daarin
komen organisatie-overstijgende onderwerpen aan de orde, zoals collectieve marketing en

Verhuur
Onze gebouwen worden veelvuldig door bedrijven en maatschappelijke instellingen

samenwerking.

afgehuurd voor congressen, feesten, jubilea en vergaderingen. In 2018 is er een aantal

Inbedding in de regio

bijzondere evenementen vormgegeven in De Vereeniging: onder andere Radboud UMC,

Vanuit de gemeenten en provincie is gestuurd op een verkenning van een zogenaamd

Radboud Universiteit, de Rabobank, de gemeente Nijmegen, serviceclubs, het Nijmeegs

cultureel regio profiel (culturele stadsregio). Dit onderzoek werd omarmd door CNA

Ondernemers Café en een diverse afspiegeling van bedrijven uit Nijmegen en omstreken.

(Cultuur Netwerk Arnhem) en CNN (Cultuur Netwerk Nijmegen) en resulteerde op 1
november in een gezamenlijk (cultureel) profiel van de stedelijke regio Arnhem-Nijmegen,

Inbedding in de stad

getiteld: 025. Het plan is aangeboden aan de minister van Cultuur en in 2019 zullen

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

er enkele ‘proeftuinen’ worden uitgevoerd: verkenningen van samenwerking. Voor

instellingen als culturele aanjagers, een vrije vertaling van de term ‘ketenintendantschap’.

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn enkele proeftuinen

Dit betekent dat we ons meer dan voorheen rekenschap geven van alle culturele activiteiten

relevant. De intensivering van de samenwerking in de regio heeft er ook toe geleid dat

in de stad waar we waar mogelijk achter de schermen een steentje aan bij kunnen dragen.

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging vaker en concreter

We zetten expertise in voor de stad als geheel en niet alleen voor de eigen organisatie.

met Musis en Stadstheater Arnhem samenwerkt, met name programmatisch.

Denk hierbij aan het meeprogrammeren van Festival op het Eiland en het coachen van
beginnende student- programmeurs bij Cultuur op de Campus. Ook in 2018 organiseerden

Programmering/Bijzondere projecten

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

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

overdragen aan een Nijmegenaar met een bijzonder plan. Al deze initiatieven dragen bij aan

evenementen te faciliteren zoals de Kunstnacht, het Nijmeegs Boekenfeest, de

een grote zichtbaarheid in de stad en onderstrepen het beeld van een open, toegankelijk en

Zevenheuvelenloop en de Nijmeegse Vierdaagse. Hierdoor benadrukken we de iconische en

betrokken cultuurpodium. LUX, Lindenberg, Doornroosje, Stadsschouwburg en

onmisbare rol van onze gebouwen voor de stad. Open podia met een open blik die bijdragen

De Vereeniging stemmen programmering op elkaar af. We hebben een nauwe

aan het gunstig leefklimaat van de stad.

samenwerking als het gaat om het vinden van de beste plek voor een bepaalde artiest.
Zo spreken we intensief met de Lindenberg over het goede moment om een cabaretier te

Podium voor de Stad

lanceren in de grote zaal. Maar ook proberen we nieuwe marketingtechnieken uit, zoals

In samenwerking met de Vrienden van de Vereeniging is in 2018 het derde “Podium voor

bijvoorbeeld de Expeditiekaart.

de Stad” georganiseerd. Ruim 30 ensembles/orkesten en koren traden op deze dag op
in De Vereeniging, als ‘het muziekpodium voor de stad’. Ruim 3000 bezoekers waren er

Doornroosje is een structurele samenwerkingspartner als het gaat om popconcerten.

getuige van. Op deze wijze geven we samen met de Vrienden vorm aan onze taak als

Veel muzikanten wisselen theaterconcerten met popconcerten in rap tempo af.

ketenintendant voor de klassieke muziek in Nijmegen. Voor zowel de Vrienden als voor

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

onze organisatie was de dag plezierig en succesvol en we hebben besloten er een jaarlijkse

organiseren zo’n vijf à tien keer per jaar samen ‘seated’ concerten in de Stadsschouwburg

traditie van te maken.

en De Vereeniging. Deze formule is in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken.
We kunnen daardoor internationale toppers op onze podia verwelkomen, maar het werkt
ook uitstekend wanneer popmuzikanten van eigen bodem vanuit de popzalen hun eerste
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Overzicht culturele verhuur in 2018

Lezing Hans Schnitzler ism Radboud Reflects

theatercollege

Lezing Kate Raworth ism Radboud Reflects

theatercollege

Concert Vilde Frang en Nicolas Altstaedt ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Amateurdansvoorstelling door leerlingen Dansschool Confidans

dans

4 schoolmusicals door leerlingen NSG Groenewoud

musical

Mnozil Brass

theaterconcert

LIONS Nijmegen: concert voor minder validen mmv Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

klassiek concert

Lezing Daniel Dennett ism Radboud Reflects

theatercollege

Concert Nijmeegs Blazers Ensemble

klassiek concert

Elina Buksha en Pavel Kolesnikov ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Stagenight 2018 Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen

diversen

ABBA GOLD (Tribute-act)

theaterconcert

Pianokwartet met o.a. Andrei Korobeinokov ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Lezing Dirk de Wachter ism Radboud Reflects

theatercollege

Concert door leerlingen Karel de Grote College

klassiek concert

Theaterconcert Tino Martin

theaterconcert

Benefiet Kabarestafette georganiseerd door Dispuut Selene

cabaret

Theaterconcert Olafur Arnalds ism Doornroosje

popconcert

Nederlands Studenten Orkest

klassiek concert

Galaconcert NOVAM (Ned.Org.voor Accordeon en Mondharmmonica)

theaterconcert

Concert Radu Lupu (piano) ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Symfonieorkest Nijmegen

klassiek concert

Armeenstalig concert van Sirusho

theaterconcert

Concert Hexagon Ensemble ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

2 schoolvoorstellingen door Theatergroep Kwatta

muziektheater

The Star Wars Symphonic

klassiek concert

Theaterconcert 10CC ism Doornroosje

popconcert

Queen Experience (Tribute-act)

theaterconcert

Nijmeegs Boekenfeest

literair festival

Jubileumconcert De Zonnebloem (mmv Willeke Alberti)

theaterconcert

Boris Giltburg en het Pavel Haaskwartet ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Rock The Opera

theaterconcert

Dansvoorstelling voor scholieren door Introdans ism Cultuur en School Nijmegen

dans

Novio Magum Wind Orchestra

klassieke muziek

The Johnny Cash Roadshow (Tribute-act)

theaterconcert

Furore Blaaskwintet ism Vrienden van de Vereeniging

klassieke muziek

Nijmegen Blijft in Beeld: 2 filmvoorstellingen

film

2 Dansvoorstellingen voor scholieren door Introdans ism Cultuur en School Nijmegen

dans

2 schoolconcerten “Strijkkwartet meneer Sax” ism Cultuur en School Nijmegen

muziektheater

Night Fever(Tribute-act)

theaterconcert

Concert Noe Inui e.a ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Besloten klassiek concert door het Nijmeegs Studenten Orkest

klassiek concert

3 popconcerten van Marco Borsato

popconcert

Concert Arcadi Volodos ism Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek

klassiek concert

Elvis For Everyone (Tribute-act)

theaterconcert

2 schoolvoorstellingen door Theatergroep Kwatta

muziektheater

Herdenkingsconcert ism Stichting Stedelijk Comité 4 en 5 mei Nijmegen

klassiek concert

2 shows van het Chinees Nationaal Circus

show

Theaterconcert Selah Sue ism Doornroosje

popconcert

Theaterconcert Julien Clerc ism Doornroosje

popconcert

Amateurdansvoorstelling door leerlingen Max Studio’s

dans

Het totale kortingsbedrag ten behoeve van de culturele verhuur bedroeg in

Amateurdansvoorstelling door leerlingen Urban Academy Nijmegen

dans

2018 € 79.489 (2017: € 62.542; 2016: € 85.341)

2 amateurdansvoorstellingen door leerlingen Balletstudio Daniëlle uit Nijmegen

dans

Amateurdansvoorstelling door Studenten Dansvereniging Nijmegen Dance Fever

dans

2 amateurdansvoorstellingen door leerlingen Balletstudio Stella van Wanrooij

dans

Concert Nijmeegs Blazers Ensemble

klassiek concert

Lezing Peter Singer ism Radboud Reflects

theatercollege
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6. Marketing
Zichtbaarheid
Afgelopen jaar hebben we in de online kanalen een ontwikkeling doorgevoerd om het aantal
bezoeken, clicks en conversie te vergroten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Waar de
jaren hiervoor gestreefd werd naar zoveel mogelijk, berekent Google en Facebook steeds
beter of het relevant is voor de bezoeker. Hierdoor zijn de clicks en bezoeken gedaald. In
tegenstelling tot andere theaters is de daling bij ons relatief laag.
Online is het van belang relevant en zichtbaar te zijn en te blijven. Het loont om effort te
steken in betere content en ook hier steeds meer met (bewegend) beeld te werken. We
werken steeds structureler met instagram om ook zichtbaar te zijn bij de jongere doelgroep.
Daar werkt ook een ‘story’ heel goed. Facebook is voor ons nog steeds effectief als
communicatiemiddel maar zorgt zeker ook voor conversie. Dit kunnen we meten via google
analytics.
Onze website is sinds een jaar voorzien van een nieuwe front-end. Samen met de
webbouwer kijken we regelmatig naar usability en vooral mobile first heeft de aandacht.
Steeds verder groeiend gebruik van mobiele verkoop dwingt ons daarin steeds beter
te voorzien. En ook cross sell daarin beter vorm te geven. Dit onderdeel wordt ook
meegenomen in een customer journey onderzoek.
De online ticketverkoop is met 5% gestegen ten opzichte van 2017. We zien verder dat de
kwaliteit van de bezoeken ook is toegenomen, aan de Ecommerce conversion rate (hoeveel
bezoeken leiden tot een conversie), dit is namelijk met 6,6% gestegen.
Sociale media
In 2018 zijn de volgende kanalen actief gebruikt: Instagram, Facebook, Twitter.
Voor Grand Café Restaurant De Vereeniging worden aparte accounts gebruikt.
Instagram
De meeste van onze volgers op Instagram vallen in de leeftijdscategorie 25-34 waarvan
70% vrouwen.
In totaal volgen ons 1310 personen op 31-12-2018, een jaar eerder waren dit er ongeveer
980.
Volgers zijn voornamelijk afkomstig uit Nijmegen, daarop volgen Amsterdam, Arnhem en
Beuningen.
Facebook
Op Facebook steeg het aantal vind-ik-leuks van 4772 naar 5506 op 31-12-2018.
De doelgroep komt voornamelijk uit Nijmegen, daarop volgen Arnhem, Amsterdam en
Wijchen. De Facebook doelgroep ziet er als volgt uit:

Vrouwen
Van de fans is 77% vrouw.
De categorie 25-34 jaar is hier de grootste leeftijdsgroep.
Van de bereikte personen is 57% vrouw.
De categorie van 25-34 jaar is hier de grootste leeftijdsgroep.
Van de betrokken personen is 67% vrouw.
De categorie 35- 44 jaar is hier de grootste leeftijdsgroep.
Mannen
Van de fans is 23% man.
De categorie 25-34 jaar is hier de grootste leeftijdsgroep.
Van de bereikte personen is 43% man.
De categorie van 35-44 jaar is de grootste leeftijdsgroep.
Van de betrokken personen is 33% man.
De categorie 45- 54 jaar is hier de grootste leeftijdsgroep.
Twitter
Op @SchouwburgNMGN volgen ons 3320 personen.
Op @De_Vereeniging volgen ons 895 personen.
Educatie en context
In seizoen 18/19 hebben we de succesvolle dans- en toneelcursus doorgezet. Daarnaast
blijven inleidingen en nabesprekingen zowel in de schouwburg als De Vereeniging
goed bezocht. Context geven over de voorstelling/concert blijkt van belangrijke
toegevoegde waarde voor ons publiek. Deze context proberen we ook in onze andere
communicatiemiddelen een plek te geven.
Rondleidingen in beide gebouwen (structureel) genieten wisselende belangstelling. Wel
hebben we deze doorgezet en ook op aanvraag aangeboden. In De Vereeniging hebben
we wat minder rondleidingen kunnen verzorgen door de verbouwing. Rondleidingen
worden bijna altijd verzorgd door vrijwilligers. Zij helpen enthousiast mee met educatieen participatie projecten, zoals schoolconcerten, erfgoedroutes en rondleidingen. Elk jaar
nemen we deel aan de Open Monumentendagen.
Expositie
In de Stadsschouwburg wordt kunstenaars de mogelijkheid geboden te exposeren.
Veelal tweemaandelijks wisselt de expositie. In 2018 werd voor de 29ste keer de
amateurkunstmanifestatie gehuisvest en gefaciliteerd.
Publieksonderzoek
Na een bezoek ontvangen gasten een After Service Mail. Hierin is een aantal vragen met
betrekking tot het bezoek van de gast opgenomen. In 2017 scoorde zowel de bezochte
voorstelling als het bezoek aan ons theater en/of concertgebouw een 7,9 gemiddeld. We
hebben in 2018 5265 tevredenheidsreacties retour gehad nav de aftermail. Een bezoek aan
onze podia scoort gemiddeld een 8,2. Voorstellingen scoren gemiddeld een 8,4.
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7. Benchmark gegevens
Verbeteren customer journey
In 2018 zijn we gestart met een customer journey onderzoek. Dit loopt door in 2019. Doel
is om gastvrijheid en beleving van gasten in ons theater maar ook om het keuzetraject
daaromheen verhoogde aandacht te geven.
Liefhebbers worden Vrienden
Onze organisatie kent twee loyaliteitsprogramma’s: de ‘Vrienden van De Vereeniging’ en
de ‘Liefhebbers van de Stadsschouwburg en De Vereeniging’. De organisatie kent op dit
moment 709 Liefhebbers. Er zijn daarnaast 280 Vrienden van de Vereeniging.
Onze gasten ervaren onduidelijkheid over de huidige situatie. Daarnaast bestaat er de
wens bij de organisatie om het loyaliteitsprogramma een meer toekomstgerichte invulling
te geven. Al enige tijd wordt er daarom intensief overlegd tussen het bestuur van de
vereniging ‘Vrienden van De Vereeniging’ en de leiding van Stadschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging. In 2018 is er besloten om de programma’s te integreren
met de intentie om op 1 mei 2019 over te gaan naar een geïntegreerde situatie.

In een rapport van Berenschot uit 2018 is onze organisatie vergeleken met andere podia
in grote provinciesteden die ook een schouwburg en een concertzaal in één organisatie
hebben verenigd, afgezet tegen andere vergelijkbare theaters.
De vergelijking betreft 2016.
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging en Berenschot hebben zelf
podia benaderd en medewerking gekregen van:
•

Theaters Tilburg

•

Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem

•

Stadspodia Leiden

•

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Subsidie
In 2017 bezochten 168.367 bezoekers de voorstellingen en concerten (professioneel en
niet-professioneel) van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging. 42% van de bezoekers komt uit Nijmegen en omgeving.
De gemeentelijke subsidie inkomsten van onze organisatie zijn lager dan bij genoemde
podia. Zowel absoluut als relatief zijn de inkomsten de laagste van de referentiegroep.
Subsidie hangt wel ook samen met huurlasten. Het verschil tussen Stadsschouwburg
Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging en de geselecteerde instellingen is groot.
De subsidie per bezoeker van eigen culturele programmering (exclusief culturele verhuur)
bedraagt € 18,01, terwijl deze gemiddeld voor de bovenstaande andere podia € 33,71
bedraagt. De subsidie per inwoner is tevens lager dan gemiddeld. De subsidie per inwoner
bedraagt € 11,64, terwijl deze gemiddeld voor genoemde podia € 22,89 bedraagt.
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8. Kwantitatieve kengetallen
2018
Current ratio (rood < 1; groen > 1.5)

0,70

2017
0,64

2016
0,52

2015
0,73

2014
0,77

Risico analyse
De exploitatie van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging kent
dezelfde risico’s.

Vlottende activa / Kortlopende

De noodzaak om op culturele programma´s winst te maken kan vervlakking van de culturele

schulden
Vlottende activa

2.068.927

1.639.246

1.204.711

1.921.317

1.680.428

Kortlopende schulden

2.969.968

2.566.945

2.299.557

2.642.299

2.193.759

Financiële ruimte (rood < 1; groen >1)

-1,40

-1,40

-1,79

-1,35

-1,09

functie tot gevolg hebben. Het verdienmodel op de programmering is een risico. Bij
tegenvallende bezoekersaantallen dreigt een begrotingstekort te ontstaan, waardoor er te
weinig ruimte is voor experiment, vernieuwing, programma´s met de stad, of de functie van
ketenintendant.
De in december toegekende verhoging van de exploitatiesubsidie voor programmering,

Netto werkkapitaal / Maandelijkse

organisatieontwikkeling en opbouw weerbaarheid van de organisatie, is een zeer

kasstroom

belangrijke stap voorwaarts in de beheersing van het risico en voor het verhogen van het
Vlottende activa
Kortlopende schulden

2.068.927

1.639.246

1.204.711

1.921.317

1.680.428

Netto werkkapitaal

2.969.968

2.566.945

2.299.557

2.642.299

2.193.759

-901.041

-927.699

-1.094.846

-720.982

-513.331

643.275

664.028

612.328

535.093

471.838

0,03

0,07

0,05

0,11

0,14

Maandelijkse kasstroom (totale
baten/12)
Solvabiliteitsratio (rood < 30%; groen
> 30%)

culturele rendement van de organisatie.
De organisatie streeft naar een optimale bedrijfsvoering, echter verdergaande efficiëntie
in de bedrijfsvoering is niet meer mogelijk. Ook hier kleven risico´s die in 2018
bewaarheid werden: de arbeidsinspectie concludeerde dat Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De Vereeniging zich niet voldoende aan de arbeidstijdenwet houdt.
Investeringen in bedrijfsvoering, ict, personeelsbeleid en marketing zijn minimaal en worden
gemist. Zo ontbrak bijvoorbeeld een digitaal roosterpakket waarmee efficiënt kan worden

Eigen vermogen / Totale lasten (in %)

geroosterd.

Eigen vermogen

99.183

201.109

143.843

388.537

434.971

Totaal vermogen

3.297.762

3.068.730

2.871.469

3.602.003

3.207.642

De voorgenomen intentie van Gemeente en Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

0,01

0,03

0,02

0,06

0,08

en onderhoud zijn nog niet gerealiseerd. Pijnpunt en mogelijk struikelblok is het feit dat

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

De Vereeniging om in 2015, 2016, 2017 en 2018 te komen tot betere afspraken over huur
onderhoud en vervanging achter loopt. Dagelijks ondervinden we als organisatie druk op

Eigen vermogen / Totale lasten (in %)

de exploitatie omdat installaties niet werken of stuk gaan. Tijdelijke oplossingen zijn vaak

Vaste activa

99.183

201.109

143.843

388.537

434.971

Lang vreemd vermogen

7.819.107

7.911.069

7.592.632

6.421.145

5.638.234

7

5

4

3

3

Financiering vaste activa (rood < 1;
groen > 1)

duurder dan structurele oplossingen. Door de renovatie van De Vereeniging is er een grote
slag gemaakt, maar dit is niet volledig dekkend. Inmiddels is er een goede inventarisatie
van alle te verwachten kosten op het gebied van onderhoud voor de komende 20 jaar
(exclusief kosten voor Trekkenwand en andere theatertechnische installaties). Gesprekken
om te komen tot een juiste verdeling van de verantwoordelijkheid van de onderdelen op de
lijst tussen huurder en verhuurder stond voor 2018 op het programma. Zo ver is het niet

Vaste activa / Lang vreemd vermogen
Vaste activa

1.228.835

1.429.484

1.666.758

1.680.686

1.527.214

Lang vreemd vermogen

178.611

300.676

428.069

571.167

578.912

gekomen. De intentie is er nog steeds en wordt naar wij hopen in 2019 werkelijkheid.
De solvabiliteit van de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging is zeer beperkt te noemen. Dit kan worden afgeleid uit bovenstaande
solvabiliteitsratio. Een solvabiliteit van 30 tot 40% wordt als “solvabel” aangemerkt. Vanuit

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

de gemeente Nijmegen zijn aanvullende voorwaarden gesteld aan de hoogte van het eigen

Sein veilig:

omzet.

Sein waarschuwing:

Sein gevaar:

vermogen. De gemeente Nijmegen houdt hiervoor een maximum aan van 10% van de
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9. Toekomst
We zijn goed op weg, maar zeker nog niet vrij van zorgen. Met de impuls van de extra

Een belangrijk punt om te benoemen en wat ook op de exploitatie drukt betreft het

€ 500.000 die voor 2019 is toegekend voor programmering, organisatieontwikkeling en

volgende: nog altijd bestaat er tussen verhuurder (gemeente) en huurder (Stadsschouwburg

weerbaarheid van de organisatie, maakt Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging) onduidelijkheid over de huurovereenkomst

De Vereeniging een stap richting een meer solide en gezonde culturele organisatie. Zo

en de bijbehorende afspraken over vervangingsinvesteringen van theatertechnische en

wordt de kans gecreëerd om ons als organisatie meer te verbinden met de stad. We zijn

bouwtechnische installaties en (meerjarig) onderhoud van de panden.

in staat om iets meer artistieke risico’s te nemen in de programmering en we kunnen

Mede als gevolg van deze onduidelijkheid is de staat van het pand van de schouwburg

inzetten op de broodnodige cultuureducatie en publieksontwikkeling. In 2019 zal er extra

penibel; zowel achter de schermen (backstage, gebouwtechnisch) als de publieksruimtes

aandacht zijn voor organisatieontwikkeling en verdere professionalisering. Daarnaast

aan de voorkant (logistiek, inrichting). Aanpassingen zijn hoognodig. In 2019 zal (opnieuw)

wordt een start gemaakt met het stadsprogramma en het lefprogramma, naast de reguliere

gekoerst worden op het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente,

programmering. Ook zal de organisatie zich actief opstellen als samenwerkingspartner van

inclusief afspraken over onderhoud en vervanging. Voor onze beide panden hebben we

de Vierdaagsefeesten, van CNN en van het grotere cultuurplatform 025. De samenwerking

een huurovereenkomst met de gemeente Nijmegen, die dateert uit het begin van de jaren

met Musis en Stadstheater Arnhem wordt uitgebreid.

negentig van de vorige eeuw. Bij het beheer en onderhoud van beide panden herhaalt zich

Uiteraard geeft de extra exploitatiesubsidie ‘lucht’ maar niet vergeten moet worden dat

bijna wekelijks de onduidelijkheid welke partij waarvoor verantwoordelijk is. We willen

er ook nieuwe prestaties tegenover staan. Daarom is ook in 2019 een behoudende en

in 2019 met de gemeente Nijmegen werken aan een heldere overeenkomst, waar we de

voorzichtige exploitatie en kostenbeheersing noodzakelijk om niet in de problemen te

komende 10 jaar mee vooruit kunnen, met heldere afspraken – en budgetten - over beheer

komen.

en onderhoud.

We pleiten er sterk voor de verhoogde subsidie voor 2019 structureel te maken voor de
periode 2020 en verder. Zelfs dan is nog een lange weg te gaan: inclusief de verhoogde

Tot slot: de organisatie zal in 2019 met belangstelling de ontwikkelingen volgen omtrent

subsidie bevindt Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zich

de totstandkoming van het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleid en daar waar mogelijk een

onderaan het rijtje van organisaties in steden die en een concertzaal en een schouwburg

bedrage leveren. Wij voelen dat we een grote verantwoordelijkheid dragen ten opzichte

exploiteren. Benchmarkonderzoek toont aan dat Stadsschouwburg Nijmegen en

van onze opdrachtgever: de gemeente Nijmegen. Het welzijn van de inwoners en de

Concertgebouw De Vereeniging met een relatief lage subsidie haar culturele taak moet

aantrekkelijkheid van de stad Nijmegen voor inwoners, bedrijven en het onderwijs is niet

uitoefenen. Met alle risico’s van dien: de financiële positie, het eigen vermogen en het

in de laatste plaats afhankelijk van een gezonde culturele infrastructuur. Stadsschouwburg

solvabiliteitsratio geven al jaren redenen tot zorg. Ook de accountant deelt deze zorg in het

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is op weg om weer meer gezond te worden

recente accountantsverslag.

en is daarmee steeds meer in staat om de belangrijke positie van Podium van de Stad te
vervullen. Verbeterde afspraken omtrent huurcontract en gebouwonderhoud, evenals een

De renovatie van De Vereeniging zal eind 2019 afgerond worden. De prachtige

continuering van de verhoogde structurele subsidie zijn voor Stadsschouwburg Nijmegen

backstage, de verbeterde logistiek, theater- en gebouwtechnische installaties en

en Concertgebouw De Vereeniging van levensbelang.

verbeterde publieksruimtes zullen daarna hun vruchten afwerpen. Naar verwachting is de
aantrekkingskracht van De Vereeniging dan fors vergroot, voor zowel artiesten, publiek als

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging wil de gemeente, de

bedrijfsleven. In 2019 verwachten we echter nog een negatieve invloed van de renovatie op

stakeholders, artiesten, bedrijfsleven, fondsen, het publiek en alle medewerkers en

de exploitatie, immers zeker 9 maanden wordt er nog in en om het pand verbouwd en zullen

vrijwilligers hartelijk bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen.

we selectief activiteiten kunnen hosten; zeker in de maanden juni tot en met september.
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10. Geconsolideerde winst en verliesrekening 2018
Exploitatie
2018

Begroting
2018

Exploitatie
2017

OPBRENGSTEN

€

€

€

Subsidies (m.n. Gemeente Nijmegen)

2.100.108

2.061.426

2.049.414

Culturele activiteiten (omzet voorstellingen)

2.729.458

2.633.500

2.585.422

Omzet verhuur

823.946

560.400

1.006.237

Horecaomzet

1.695.097

1.468.500

1.868.065

Parkeergelden

125.263

90.635

141.665

Overige omzet

245.432

234.400

317.532

TOTALE OPBRENGSTEN

7.719.304

7.048.861

7.968.335

Culturele activiteiten (inkoopkosten voorstellingen)

2.086.470

2.061.500

2.116.084

Personeelskosten

2.625.044

2.556.412

2.495.365

Afschrijvingen

309.641

338.900

329.105

Huisvestingskosten

1.408.538

1.375.666

1.359.585

Horeca organisatiekosten

105.954

109.000

137.317

Algemene kosten

545.798

498.395

498.413

Horeca inkoopkosten

498.489

541.279

645.450

Inkoopkosten verhuur

221.646

102.182

310.084

TOTALE KOSTEN

7.801.580

7.583.334

7.891.403

Saldo

-82.276

-534.473

76.932

Financiële baten en lasten

-17.527

-18.100

-19.666

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENIG
VOOR BELASTINGEN

-99.803

-552.573

57.266

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

2.123

0

0

RESULTAAT NA BELASTINGEN

-101.926

-552.573

57.266

KOSTEN

COLOFON
Inhoud:

Stadschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging

Opmaak:

Product Plus Reclamebureau

Fotografie:

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