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Voorwoord

2018: een heel bijzonder en fantastisch jaar in vele opzich-
ten. De viering van ons tweede lustrum en de opening van 
de nieuwe trap in de foyer die we, net zoals de Kleine Zaal, 
zelf gefinancierd hebben en laten bouwen. Wederom een 
staaltje van cultureel ondernemerschap. In 2018 hebben 
vooral de Houtenaren zelf onze theatervoorstellingen in 
groten getale bezocht. Reeds jaren is ons bezoekersper-
centage rond de 74% en dat is flink hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Naast een stijgende lijn in de bezoekersaantal-
len bij de film, zien we ook een toename in het aantal 
samenwerkingen met diverse Houtense partijen en een 
inhoudelijke en kwalitatieve groei in ons aanbod. Gluren 
bij de Buren heeft het grootste aantal bezoekers mogen 
ontvangen sinds de start van dit echte ‘community festival’. 
Deksels Lekker, een cateraar met een sociaal gezicht, is bij 
ons ingetrokken en biedt daarmee allerlei nieuwe horeca-
initiatieven. De foyer is dagelijks geopend van 09.00 tot 
tenminste 23.00 uur voor ontmoetingen en flexwerken. Een 
volledig nieuwe website met een update van het achterlig-
gende kassasysteem biedt onze klanten nieuwe services. 
Aan de Slinger werkt aan duurzaamheid en heeft in 2018 het 
‘Green Key’ keurmerk ontvangen. Kortom, Aan de Slinger 
is een niet meer weg te denken uit Houten. Een frisse en 
flexibele organisatie, met oog voor alles op het gebied van 
cultuur en actuele maatschappelijke vraagstukken in de 
samenleving.

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is mij de enorme 
hoeveelheid activiteiten overvallen die wij met ons kleine 
vaste team en de geweldige hulp van talloze vrijwilligers 
hebben uitgevoerd. Na de zomervakantie bleek dat het echt 
te veel van het goede was en zijn we ons hierop stevig gaan 
beraden. Het elastiek kan niet altijd strak staan, het moet 
ook kunnen ontspannen. Hiermee gaan we aan de slag. De 
andere zijde van de medaille is dat dit jaarverslag vol staat 
met noemenswaardige activiteiten. Los van al het aanbod 
staan we voor de tiende maal in de zwarte cijfers, ondanks 
de lastige economische tijden die we achter de rug hebben. 
Niet voor niets is een van onze kernwaarden cultureel 
ondernemerschap. Ik wens u veel leesplezier.

Arjen Berendse, directeur/bestuurder

Maartje en Kine
speelden de première van  
De Goldberg Machine in 2016
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Over 2018

10 jaar Aan de Slinger

‘Na dat magische moment dat, al was het maar heel even, 
iedereen deed voelen dat schoonheid troost kan geven‘  
uit Theaterlied Houten (2008)

Op 26 september 2008 is het theatergebouw officieel 
geopend. Een groot feest met vele zangers, artiesten en 
gasten. Met iedereen op het plein en ruim 150 zangers 
uit alle ramen van het gebouw, zongen we het eerste, 
nieuw geschreven, Houtense Volkslied. Daarna volgde de 
openingshandeling in de vide, waar nu de nieuwe trap 
geplaatst is, door voormalig burgemeester Cor Lamers. In de 
Theaterzaal zagen de bezoekers onder meer Fred Delfgaauw 
en de Wereldband. Een feest om nooit te vergeten. Op 6 
september 2018 hebben we dit dunnetjes overgedaan. Veel 
gasten van 10 jaar geleden zijn op 6 september naar Houten 
gekomen, onder meer de toenmalige wethouder Ton 
Strien, grondlegger van het idee van het huidige verzamel-
gebouw. Naast de viering van 10 jaar Aan de Slinger heeft 
burgemeester Wouter de Jong samen met de dansers van 
Shine de lang gekoesterde wens, de nieuwe trap, met een 
symbolische handeling geopend.

Citaat van cultuurliefhebber en burgemeester De Jong uit 
onze huis-aan-huis verspreide jubileumuitgave ‘10 jaar Aan 
de Slinger’:

Al 10 jaar een heerlijk theater
10 jaar Theater Aan de Slinger. Inmiddels een onmis-
bare plek in Houten. Ik herinner me nog de zweterige 
avonden in de omgebouwde raadzaal. Dat was 
decennia het theater in Houten. Wat ben ik blij met 
ons heerlijke Theater Aan de Slinger! Intiem. Feestelijk. 
Compleet. Elke keer weer geniet ik van de goede

sfeer en de mooie uitstraling. Een avond in het 
theater is een avond weg uit de dagelijkse beslom-
meringen. Een avond waarin je geraakt wordt door 
mooie muziek, bijzonder toneel, elegante dans of een 
aangrijpende film. Het is ook een mooie plek om een 
feest te vieren. Een afscheidsreceptie, de uitreiking van 
een koninklijke onderscheiding, een symposium.
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De trap
De nieuwe trap in de vide van ons theatergebouw is in 
september geopend. Met het plaatsen van de trap bereiken 
we eindelijk wat we al jaren willen: ontmoetingen creëren 
tussen alle verschillende gebruikers van het gebouw, 
waarbij alle bezoekers langs een centrale route hun verschil-
lende bestemmingen in het gebouw bereiken. Bovendien is 
het nu mogelijk (wanneer dit bijvoorbeeld bij commerciële 
verhuur nodig is) de bezoekersstromen zo te scheiden dat 
een huurder op de gewenste momenten zijn privacy heeft.

De trap in de vide brengt iedereen eenvoudig waar hij of 
zij moet zijn in het theatergebouw. De foyer is hiermee de 
dagelijkse ontmoetingsplaats geworden voor alle gebrui-
kers van het gebouw; van de bezoekers van (film)voorstel-
lingen tot leerlingen van het Houtens Muziek Collectief, onze 
eigen Jeugdtheaterschool, flexwerkers, etc. Soms is het in 
de foyer heel druk en soms is het er rustig. Alle dagen van de 
week is de foyer een plek om elkaar te ontmoeten en het is 
altijd mogelijk er iets te drinken of te eten. Overdag worden 
bezoekers verwelkomd door onze vrijwillige gastvrouwen/-
heren en ’s avonds door de medewerkers van dienst. Op de 
avonden dat er geen (film)voorstelling plaatsvindt, kunnen 
we zonder extra personeelskosten open zijn. De receptionist 
van de voormalige receptie in de centrale hal, werkt nu in de 
foyer. Hij of zij geeft de sleutels uit aan de gebruikers van het 
hele gebouw en kan als gewenst wat te drinken inschenken 
of voor een klein snackje zorgen.

Om de foyer als centrale ontmoetingsplaats verder te 
ontwikkelen zijn we op doordeweekse dagen overdag altijd 
open, en is het bijvoorbeeld mogelijk te flexwerken (het 
‘seats to meet’ concept). De foyer is een prima plek om te 
werken, met elkaar te overleggen of elkaar te ontmoeten. 

Deksels Lekker
In 2018 heeft sociaal cateraar Deksels Lekker, eigenaar 
Stefan Hogervorst, zich definitief gevestigd in (de keuken en 
foyer van) ons theater. Deksels Lekker is een cateringbedrijf 
en leerwerkbedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt krijgen de kans te werken en basale vaardigheden 
te ontwikkelen middels cursussen en opleiding. Dit geeft 
hen de mogelijkheid zich uiteindelijk met vertrouwen op 
de arbeidsmarkt te begeven, naar betaald of onbetaald 
werk, binnen of buiten de horeca. Samen met de leerlingen 
bereidt, serveert en bezorgt Deksels Lekker (h)eerlijke taar-
ten, koekjes, hapjes, broodjes, salades, quiches en soepen, 
bereid met natuurlijke lokale producten. Maatschappelijke 
betrokkenheid en ontwikkeling van mensen staan bij 
Deksels Lekker centraal.

Voor Aan de Slinger is de komst van Deksels Lekker een 
geweldige aanwinst in de wens om meer levendigheid 
te creëren en de hele dag activiteiten in de foyer te laten 
plaatsvinden. In de eerste maanden hebben we flink wat 
tijd en geld moeten investeren om zowel Deksels Lekker 
als onze eigen horeca voldoende ruimte te kunnen geven 
om te werken, met name in de keuken. Deksels Lekker bakt 
verse koekjes voor onze gasten, verzorgt broodjes maar ook 
theaterhappen en biedt artiesten op aanvraag een heerlijke 
eenvoudige maaltijd. Ook doet Deksels Lekker voor ons de 
was, o.a. de handdoeken en de bedrijfskleding, waarvoor 
we in de grootste kleedkamer een wasmachine en droger 
hebben geplaatst.
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Theaterprogrammering
De theaterprogrammering viel dit kalenderjaar voor 
het laatst onder verantwoordelijkheid van Jeanne Kers, 
geassisteerd door Cherany Emck. Cherany is nu een paar 
jaar in de leer bij Jeanne en neemt volgend jaar het stokje 
helemaal over. In 2018 hebben we weer een heel gevarieerd 
aanbod kunnen bieden aan onze klanten, waarvoor 
weer ruime belangstelling bestond. Met een gemiddelde 
zaalbezetting van 73,24 % horen we bij de koplopers in 
Nederland. De uitgangspunten van de programmering - 
diverse genres, voor elk wat wils, voor alle doelgroepen, het 
mag soms best schuren en altijd oog voor jong talent - heeft 
zich de afgelopen jaren bewezen. Toch zullen we scherp 
blijven. De wereld om ons heen verandert snel, klanten 
boeken steeds vaker later, ons publiek wordt ouder en 
verjongt zich niet vanzelf. Dit betekent ruimte houden in de 
programmering om onverwachts aanbod van voorstellingen 
nog te kunnen laten zien. Maar ook op andere tijdstippen 
en dagen voorstellingen programmeren voor de oudere 
doelgroep. Regelmatig horen we van onze bezoekers dat 
ze het geen probleem vinden om alleen naar het theater 
te gaan. Vaak hoor je klanten zeggen ‘ik kom altijd wel een 
bekende tegen’. Maar dit zal niet voor iedereen gelden. We 
gaan nadenken hoe we singles die niet alleen de stap naar 
het theater durven te nemen toch tot een bezoek kunnen 
verleiden. We willen en moeten blijven bewegen!

Film
Film heeft een totaal andere dynamiek dan theater. In plaats 
van een jaar of zelfs anderhalf jaar van tevoren te program-
meren, wat bij theater gebruikelijk is, heeft film een veel 
kortere boekingsperiode, doorgaans slechts 1 à 2 maanden 
vooruit. Sinds de komst van de nieuwe filmzaal en de 
professionele ondersteuning bij de vrijwillige programme-
ringscommissie hebben we met onze filmprogrammering 
slagen gemaakt op het gebied van bezoekersaantallen, 
samenwerkingen en actualiteit van het filmaanbod. Een 
aantal jaarlijkse evenementen is inmiddels een traditie 
geworden: het documentaire festival IDFA, de Amnesty 
International-avond en de Buitenbioscoop. Nieuwe samen-
werkingen hebben zich dit jaar aangediend. We vertonen 
nu in samenwerking met ‘van Houten&co’ maandelijks op 
woensdagmorgen een film in de ‘Filmclub’. Op initiatief van 
de Protestantse Gemeente, in de persoon van dominee 
Martin Snaterse, zijn we daarnaast een filmserie gestart 
rondom het thema zingeving. En natuurlijk vertonen we in 
de vakanties films voor de allerkleinsten!

Gouden Dans
Gouden Dans, u in het theater met de voorstelling Kom dans 
met mij de danzon is een participatieproject voor kwetsbare 
en minder kwetsbare gepensioneerde senioren. 

In 15 dansrepetities hebben twee groepen van in totaal 40 
deelnemers onder leiding van choreograaf Ireen Kurvers en 
dramaturg Karin Lucassen een theatrale dansvoorstelling 
gemaakt die op 28 januari 2018 is gepresenteerd in Aan de 
Slinger, met aansluitend een danssalon in de foyer met de 
live muziekband Del Norte. De band speelde een repertoire 
passend bij het thema en de doelgroep.  

De voorstelling verbeeldt de cultuur van de Cubaanse 
Danzon, een dans die in de 19e eeuw ontstond op Cuba 
en die gedanst werd op de Habanera muziek. Een dans 
die vooral vraagt om levenservaring en niet per se om een 
soepel lijf en daarom bij uitstek geschikt is voor de oudere 
doelgroep. Een prachtig project dat aansluit bij een actueel 
maatschappelijk thema in de gemeente Houten, namelijk 
eenzaamheid. Een groep enthousiaste deelnemers heeft 
het initiatief genomen tot een vervolg: een maandelijkse 
Danssalon op zondagmiddag in de foyer van het theater. 
Elke editie komen 30 tot 40 senioren een dansworkshop 
volgen, om daarna vrij te dansen en de middag af te sluiten 
met een gezamenlijke maaltijd geserveerd door Deksels 
Lekker.

Jaarverslag en jaarrekening 2018
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Loeren bij de Boeren
Op zondag 8 juli organiseerde Aan de Slinger voor de 
vierde keer het zomerfestival Loeren bij de Boeren in ‘t 
Goy. Een dag met goede muziek, stoere kinderactiviteiten, 
kunst, bijzonder locatietheater en lekkere sapjes en eten 
van de verschillende Rollende Keukens. Op het hoofdter-
rein bij boer Vernooij traden onder andere Janne Schra, 
Electric Company en Suzan & Freek op. Het publiek genoot 
zichtbaar van de optredens. De avond werd afgesloten door 
de band Her Majesty. In de kersenboomgaard maakte het 
publiek kennis met verschillende talenten uit de Kromme 
Rijnstreek, waaronder de winnaars van de talentenwedstrijd 
Krachtvoer: Emmy Eve en Kita Menari. Met een klein budget 
en grote ambities is het gelukt om deze vierde editie neer 
te zetten, samen met diverse partners en de gemeente 
Houten. Met zo’n 1700 bezoekers, 85 vrijwilligers en 110 
artiesten was het een succes. 

Gluren bij de Buren
Het gezelligste huiskamerfestival van Houten, Gluren bij 
de Buren, beleefde op 7 oktober in alle opzichten haar 
record. Nooit eerder hebben zoveel bezoekers gegluurd bij 
de buren en nooit eerder deden er zoveel artiesten mee. 
De 300 artiesten kregen een podium, bijna letterlijk op de 
huid van de bezoekers. Zo intiem zijn deze optredens in de 
huiskamers, in bijna alle wijken van Houten.

De 52 huiskamereigenaren reageerden allen zeer enthousi-
ast op hun deelname aan het festival. Er zijn bewoners die 
al jaren mee doen en sommigen juist voor het eerst. Gluren 
bij de Buren geeft een podium aan amateurkunstenaars van 
diverse disciplines en leeftijden uit Houten en omstreken. 
Daarnaast werkten wij samen met het Utrechtse Café 

Theater Festival en het Amsterdamse Fringe Festival, om 
ook jong professioneel talent een podium te bieden. Gluren 
bij de Buren bood een zeer gevarieerd programma met 
muziek, straattheater, dans, stand-up comedy en literatuur.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is ontwikkeld 
in samenwerking met het onderwijs. Het is een driejarig 
project dat plaatsvindt op 13 basisscholen. Het project is 
gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het 
dans- en dramaonderwijs. In groep 6 worden voorberei-
dende lessen gegeven, in groep 7 wordt gewerkt aan een 
presentatie voor publiek en in groep 8 is er aandacht voor 
performance in het kader van de naderende eindmusical. 
Voor de leerkracht is er lesmateriaal ter voorbereiding of ter 
verdieping gemaakt. In schooljaar 2018-2019 hebben twee 
extra scholen deelgenomen aan het circustheaterproject. 

De Vlinder, een multidisciplinaire 
danstheatervoorstelling voor en door 65-plussers
In 2018 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader 
van de regeling Age Friendly Cultural Cities de aanvraag voor 
De Vlinder gehonoreerd. De Vlinder is een onderdeel van 
het koepelproject Onvergetelijk Houten. Daarin bundelen 
de gemeente, Aan de Slinger en ‘van Houten&co’ hun 
krachten ten gunste van de versterking en verduurzaming 
van cultuurparticipatie voor ouderen. De Vlinder start in 
september 2019 en wordt afgesloten in mei 2020.

6



Interne organisatie
Ook in 2018 hebben we geconstateerd dat het uitvoeren 
van de vele projecten een keerzijde bleek te hebben. Met 
een te hoge werkdruk en te veel overuren tot gevolg. We zijn 
hiermee aan de slag gegaan en hebben de voorgenomen 
wijzigingen om de werkdruk te temperen uitgevoerd. 
We hebben vooral gelet op de ondersteunende taken, 
uitgevoerd binnen het huidige team, bij de ontwikkeling 
van bijzondere en nieuwe activiteiten en festivals. Het is niet 
mogelijk ongebreideld op de medewerkers te leunen die 
het werk ‘achter de schermen’ doen zoals PR/marketing, 
kaartverkoop en theatertechniek. Op basis van de jaarplan-
ning kijken we welke activiteiten en festivals door het vaste 
personeel ondersteund kunnen worden. Voor alles wat 
daarbuiten valt, wordt externe hulp ingehuurd en in de 
begrotingen van de activiteiten en festivals opgenomen. In 
2018 zijn we hier verder mee aan de slag gegaan, maar de 
oplossing is er nog niet. Vlak na de zomer sloop een veel te 
hoge werkdruk er knalhard in. ‘Sloop’ en ‘knalhard’ lijken 
elkaars tegenpolen maar het beschrijft wat er gebeurde. 
Zonder dat we er erg in hadden en door onvoorziene 
omstandigheden liep de werkdruk op tot een kookpunt, 
en deze keer voor het hele team inclusief directeur. Het 
door de zomervakantie toch snelle vertrek van onze hoofd 
techniek, de festiviteiten rondom 10 jaar Aan de Slinger, de 
ingewikkelde en grote subsidie-aanvraag voor Age Friendly 
Cultural Cities en nog veel meer veroorzaakte een te hoge 
werkdruk en ziekteverzuim. Na de grootste drukte zijn we 
verder gaan denken hoe we deze situatie voor kunnen zijn. 
We zijn begonnen met het opstellen van een agenda met 
alle activiteiten in seizoen 2018-2019 en evenzo voor het 
seizoen erna. Voor seizoen 2018-2019 hebben we een aantal 
ingrepen gedaan en voor het volgende seizoen 2019-2020 
hebben we in februari 2019 een teamdag georganiseerd 
rondom dit onderwerp. 

We hebben in het najaar verder gewerkt aan onze strategie 
voor de komende jaren. Op basis van de speerpunten uit 
de strategie hebben we prioriteiten opgesteld en criteria 
waarmee wij onze plannen kunnen toetsen. Onder andere 
de criteria tijd, geld, aansluiting op de Cultuurvisie van de 
gemeente Houten en aansluiting op lokalen wensen of 
lacunes. We gaan alle (potentiele) activiteiten hierop scoren 
om vervolgens keuzes te maken.

Houtense Cultuurtafel
In november heeft de ‘Houtense Cultuurtafel’, Aan de 
Slinger is hiervan initiatiefnemer, samen met diverse andere 
organisaties een grote bijeenkomst (het ‘Cultuurfeest’) 
georganiseerd. Thema van deze editie was cultuureducatie. 
De Houtense Cultuurtafel bundelt cultuurkrachten, zet 
kunst en cultuur op de kaart voor alle bewoners van Houten 
e.o. en houdt cultuur hoog op de politieke agenda van 
de gemeente. De Cultuurtafel is er voor alle inwoners van 
Houten. Iedereen kan aanschuiven aan tafel, meepraten en 
wie wil, mee organiseren.

Tot slot
Vrijwel alle activiteiten die wij ons hadden voorgenomen in 
mei 2017 zijn uitgevoerd. Wij hebben hiervoor weer stevig 
en succesvol aan fondsenwerving gedaan. Het merendeel 
van onze activiteiten is namelijk afhankelijk van financiering 
door derden. Elk jaar is het weer afwachten of de projecten 
financieel haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden. Dit 
betekent dat wanneer wij door fondsenwerving de begro-
ting rondkrijgen, wij geen gebruik maken van de bestem-
mingsreserve, maar dat deze reserve wel moet blijven 
bestaan omdat het volgende jaar er weer heel anders uit 
kan zien. 

Ons motto:
Wees welkom om te genieten, te ontmoeten en actief bezig 
te zijn met kunst en cultuur.

Mooie momenten om samen de dagelijkse beslommerin-
gen even los te laten.

Dank dat u Aan de Slinger bezoekt!

Johanna ter Steege 
speelde De Liefde voorbij in 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2018
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Bestuursverslag

Het theatergebouw Aan de Slinger in Houten is een 
verzamelgebouw met een theaterzaal, een filmzaal, 25 
lokalen en kantoren ten behoeve van de kunstvakken van 
de aangrenzende middelbare school en de meest uiteen-
lopende educatieve activiteiten (muziekles, dansles, koren 
en orkesten). Vanaf de opening in 2008 hebben wij ons 
afgevraagd: Waarom zijn wij op aard? Waar genieten onze 
bezoekers van? Kunnen wij het publiek prikkelen met iets 
onverwachts? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de amateurkunsten? Welke betekenis kun-
nen wij hebben ten aanzien van de toekomstige stedelijke 
ontwikkeling? 

Kunst en cultuur is van grote waarde voor de lokale 
economie, het vestigingsklimaat voor bedrijven, een pret-
tige woonomgeving en citymarketing. Als grootste culturele 
organisatie in Houten kan Aan de Slinger alleen succesvol 
zijn en blijven wanneer ze is ingebed in het maatschappelijk 
leven van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende 
kennis van bestaande en potentiële klanten. Hiervoor is 
onderzoek nodig en samenwerking met alle organisaties die 
zich bezighouden met actieve kunstbeoefening, zoals dans-
scholen, de muziekschool en beeldende kunst-organisaties. 
Met daaraan toegevoegd een goede samenwerking met 
het bedrijfsleven, winkeliersverenigingen, particuliere 
initiatieven (evenementen, exposities) en het onderwijs 
(po, vo, bso). Aan de Slinger is anno 2018 een brede 
cultureel-maatschappelijke organisatie, gevestigd in een 
laagdrempelig huis voor de kunsten waar receptieve en 
actieve kunstbeleving zo veel mogelijk samengaan. 

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

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

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

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

Aan de Slinger biedt een podium voor professionele thea-
ter-, dans-, muziek- en filmvoorstellingen, een podium voor 
amateurs en voor commerciële verhuur, exposities en meer. 
Wij organiseren festivals, cultuurkenniscafés en culturele 
projecten op bijzondere plekken in Houten en daarbuiten. 
Aan de Slinger biedt tevens diverse cultuur-educatieve 
projecten en programma’s, onder andere op scholen, maar 
ook voor volwassenen. Ten slotte organiseren wij cursussen 
en faciliteren cursussen van derden. 

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

Spinvis
speelde Tot Ziens, Justine Keller in 2012
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Organisatie anno 2018

Directeur/bestuurder
Dhr. A.  Berendse 

Raad van toezicht anno 31 december 2018
Mw. M. van Buren - voorzitter 
Mw. J. Wetzer 
Dhr. J. de Heer (tot 1 januari 2018) 
Dhr. M. Dirksen (vanaf 1 januari 2018) 
Dhr. D. Wennekes

Correspondentieadres:
Stichting Aan de Slinger 
De Slinger 40 
3995 DE Houten 
tel.: 030 - 63 51 024

e-mail: info@aandeslinger.nl  
website: www.aandeslinger.nl

De organisatie anno 31 december 2018
Dhr. A. Berendse, directeur/bestuurder (0,9 fte) 
Mw. E. Butselaar, hoofd kassa en bespreekbureau (1,0 fte) 
Mw. H. Hartman, hoofd publiciteit en marketing (0,9 fte) 
Mw. P. Wolf, medewerker publiciteit en marketing (0,78 fte)  
Dhr. B. Davids, hoofd techniek/beheer (1,0 fte)  
tot 1 augustus 2018 
Dhr. Q. den Hartog, hoofd techniek (1,0 fte)  
per 1 september 2018 
Mw. S. Fiechter, vrijwilligerscoördinator (0,5 fte) 
Dhr. B. Maas, theatertechniek (0,9 fte)  
Mw. M. Wiersma, educatie en filmprogrammering 
Projectleider en Adviseur (0,55 fte)  
Mw. E. Scheppink, educatie projectleider en Adviseur  
(0,6 fte)  
Mw. B. Nederhoff, cultuurmakelaar en projectleider (0,83 
fte)  
Totaal 7.96 fte

Voor de theaterprogrammering wordt een freelancekracht 
ingehuurd. Na drie seizoenen meegedraaid te hebben, 
heeft Mw. C. Emck de programmering vanaf het seizoen 
2019-2020 overgenomen van mw. J. Kers, die nog wel 
ondersteunt en adviseert. 

Voor het beheer van het theatergebouw is dhr. R. Kraan 
vanaf 1 oktober in opdracht aan de slag gegaan.

De financiële administratie wordt sinds 1 januari 2017 
uitgevoerd door AKZ accountants te Houten. 

De overige technisch medewerkers zijn zelfstandigen 
(ZZP-ers).

Het horecapersoneel werd in 2018 ingehuurd bij het bedrijf 
Kolibrie. Stichting Aan de Slinger is enig aandeelhouder van 
Houtens Melkmeisje BV. Deze BV is verantwoordelijk voor de 
exploitatie van de horeca in de theaterfoyers.

Mutaties in de organisatie
Aan de Slinger wordt gesteund door een grote groep actieve 
vrijwilligers. Ultimo 2018 zijn ruim 80 vrijwilligers aan ons 
theater verbonden. We hebben een wachtlijst voor geïn-
teresseerde vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen niet 
alleen de theatervoorstellingen, maar ook de filmavonden, 
de verhuringen aan amateurgezelschappen en commerciële 
partijen, de dagelijkse openstelling van onze foyer, de 
festivals en werkzaamheden op kantoor. 

Doorgaans krijgen wij elk jaar ondersteuning van 
stagiaires, bijvoorbeeld van de HBO-opleiding Culturele 
& Maatschappelijk Vorming of van Communicatie-
opleidingen. De stagiaires worden ingezet op de afdeling 
Publiciteit & Marketing en bij de productie van verschillende 
activiteiten van Aan de Slinger. Daarnaast werken er stagiai-
res van diverse opleidingen bij de afdeling theatertechniek.

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

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

 Gastvrouwen/gastheren (vrijwilligers)
Niek van Bon, Evelyn Bruins, Willemien Bos,  Leni Hund, 
Marga Kool, Clasien Kuus, Jeannette Niemans, Lidy Reesink, 
Tineke Rossel, Gepke Vellinga, Gerda Vernooij,  Trees Wilkes, 
Ada Hofmeier, Hanneke Stuart, Marleen Jansen en Rob 
Musters.
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Kassamedewerkers (vrijwilligers)
Yvonne Burgers, Jos van den Berg, Marja Broos, Yvonne 
Busink, Linda Termeulen, Marijke Balder, Rita van Rooijen, 
Lia Vermeulen, Ans van Leeuwen.

Film (vrijwilligers)
Commissie PR: Johan van den Berg, Paula van den Bosch, 
Letty Annokkee 
Commissie Programmering: Harry Manders, Ger Reesink, 
Ina ten Wolde, Brenda van Dam, Eljo Parmentier, Mieke 
Bachofner. 
Commissie Filmtechniek: Lolle van der Kooij, Jan Konings, 
Koos Kortland, René Tasseron, Rob van Enter, Peter Regtuijt.

Kantoor (vrijwilligers)
Administratie: Jordy van der Vlist, Angelique van Dam 
Uit in Houten: Jolanda Alberts  
Reuringmakers: Geurt Blankers, Charles van den Dijssel, 
Hans Manders

Gebouwenbeheer en onderhoud (vrijwilligers)
Lolle van der Kooij, Olaf Spoelstra, René Tasseron

Foyer gastvrouwen/gastheren (vrijwilligers)
Joke van Dijk, Christine Lambers, Saskia Masereeuw, Frans 
Oosterheerd, Anne Sala, Wendy van der Sluis, Peter Stolk, 
Martin van de Ven en Wim Vermeulen.

Schudden, Noël van Santen en Emiel de Jong
speelden We Vieren het Maar in 2013

Stichting Aan de Slinger
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Verslag Raad van Toezicht 

Een mooi jubileumjaar

In 2018 en in het voorjaar van 2019 is het 10-jarig bestaan 
van Theater Aan de Slinger gevierd. Dit gebeurde door 
middel van een aantal festiviteiten gedurende het jaar en 
de verspreiding van een feestelijke lustrumuitgave. In de 
tien jaar van haar bestaan heeft Theater Aan de Slinger - en 
vanaf 2013 Stichting Aan de Slinger - zich stevig verankerd in 
de Houtense gemeenschap. De nieuwe website die dit jaar 
in gebruik is genomen, straalt uit dat de stichting inmiddels 
als een eenheid functioneert. 

De open houding van de stichting naar de Houtense 
gemeenschap wordt versterkt door het nieuwe ‘Werken in 
de foyer’, waarmee de foyer van het theater op werkdagen 
beschikbaar is als flexibele werkplek. Er is een gastheer/-
vrouw aanwezig en men kan consumpties gebruiken die 
worden verzorgd door cateraar Deksels Lekker. De nieuwe 
trap in de foyer draagt bij aan de open uitstraling van het 
gebouw en biedt de verbinding naar de activiteiten op de 
etages.

2018 was voor Stichting Aan de Slinger opnieuw een vol en 
gevarieerd jaar, met activiteiten voor zeer uiteenlopende 
doelgroepen, variërend van de heel jonge bewoners van 
Houten tot senioren en statushouders waarvoor speciale 

activiteiten worden opgezet. Stichting Aan de Slinger hecht 
aan duurzaam leven én ondernemen en verkreeg in 2018  
het keurmerk Green Key Brons. 

De Raad van Toezicht van Stichting Aan de Slinger bestond 
in 2018 uit Monique van Buren (voorzitter), Jacinta Wetzer 
(secretaris), Migchel Dirksen en Dick Wennekes (leden). 
Omdat Monique van Buren per januari 2019 vertrekt als lid 
van de Raad van Toezicht en om een goede overdracht van 
haar werkzaamheden te realiseren, is aan het eind van 2018 
Minke Stigter - de nieuwe voorzitter per januari 2019 -  al bij 
de activiteiten van de Raad van Toezicht betrokken. 

De Raad van Toezicht is in 2018 vijf keer bij elkaar geweest 
in aanwezigheid van de directie, en een keer voor een 
zelfevaluatie. Daarnaast vonden er tussentijds gesprekken 
plaats tussen de directie en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. 

De zelfevaluatie maakte duidelijk dat de aandacht voor 
de Cultural Governance Code en de strategische focus bij 
de Raad van Toezicht wat sterker mogen zijn. Positief is 
de toenemende kwaliteit van het administratieve proces, 
waardoor de Raad van Toezicht beter zicht heeft op de 

Jaarverslag en jaarrekening 2018
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financiële situatie van de stichting, ook gedurende het jaar. 
De resultaten van deze zelfevaluatie zijn gedeeld met de 
directie. 

Met regelmaat worden medewerkers van Stichting Aan 
de Slinger uitgenodigd in de vergadering van de Raad van 
Toezicht, waardoor de Raad van Toezicht meer zicht krijgt 
op de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie.

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

Er is een nieuwe richtlijn opgesteld voor de honorering van 
theaterdirecteuren. In overleg met de bestuurder heeft de 
Raad van Toezicht een tijdsplan opgesteld, waarmee de 
bestuurder in de loop van de komende jaren toe zal groeien 
naar de inschaling waar hij gezien deze regeling recht op 
heeft. De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op de 
constructieve manier waarop zij met de bestuurder hierover 
van gedachten heeft kunnen wisselen. 

Een belangrijk punt van aandacht binnen Stichting Aan 
de Slinger blijft de belasting van de medewerkers. Vanuit 
een groot enthousiasme en liefde voor het product, ligt 
het gevaar van overbelasting op de loer. Door een reëlere 
inschatting van uren voorafgaand aan projecten en meer 
aandacht voor prioriteiten en het maken van keuzes, wordt 
geprobeerd hier wat aan te doen. 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn beide opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van de directie van Stichting 
Aan de Slinger, en goedgekeurd in de vergadering van de 
Raad van Toezicht van 7 mei 2019. 

Tot slot spreekt de Raad van Toezicht opnieuw haar grote 
waardering uit voor de betrokken wijze waarop de directie, 
en alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Aan 
de Slinger hun werkzaamheden uitvoeren. De Raad van 
Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de positieve lijn in 
de toekomst wordt voortgezet.

d.d. 16 april 2019

Stichting Aan de Slinger
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Theater Aan de Slinger 

Professionele programmering
In de bevolkingssamenstelling van Houten signaleren we 
een groter wordende groep ouderen. Voor deze groep zullen 
wij matinees gaan programmeren, waarmee we theaterbe-
zoek aantrekkelijker maken voor ouderen die niet meer ‘s 
avonds naar het theater willen.  

In de overtuiging dat enkel het ‘uitproberen’ (program-
meren en afwachten of er belangstelling voor is) volstrekt 
niet werkt, hebben we voor elk nieuw genre de afgelopen 
jaren eerst publieksonderzoek gedaan en zijn we gestart in 
samenwerking met verschillende partijen, plaatselijk en/of 
regionaal.

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

Economisch
In de budgetovereenkomst met de gemeente Houten is 
overeengekomen dat het theater een minimale bezet-
tingsgraad van 65% dient te behalen op de professionele 
programmering. Het theater heeft geen programme-
ringsbudget, zodat een evenwicht in de baten en lasten 
een vereiste is. Een deel van de programmering richt zich 
daarom op ‘gegarandeerd’ volle zalen. In 2018 is een bezet-
tingsgraad gehaald van 73,24%. 

Jaarverslag en jaarrekening 2018
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In 2018 werden de volgende 110 professionele voorstel-
lingen geprogrammeerd:

Cabaret (30)
•  Herman in een bakje Geitenkwark Ronald Snijders 
•  Luider & van Donselaar 
•  Eva Crutzen 
• Ali B 
•  Rundfunk 
•  Erik van Muiswinkel 
• Maartje & Kine 
• Roué Verveer 
•  Pieter Derks 
•  Yentl en de Boer 
• Jan Beuving & Patrick Nederkoorn 
• Jeroen van Merwijk 
•  Yora Rienstra
• Rob en Emiel 
• •  Nathalie Baartman 
• Sara Kroos 
• Alex Ploeg 
• Peter Heerschop 
• Pieter Verelst 
• Dolf Jansen 
• Marc-Marie Huijbregts 
• DE FRANSSE EIJKEL
• Lebbis
• Anne Neuteboom
• Thomas Acda
• Amsterdams Kleinkunst Festival
• Richard Groenendijk
• Victor Luis van Es/Jim Speelmans

Dans (3)
• Codarts Rotterdam/Holland Dance Festival
• Conny Janssen Danst
• LeineRoebana

Jeugd (25)
• Dirk Scheele (2x)
• Boost Producties
• Theater Sonnevanck/Silbersee
• De Toneelmakerij (2x)
• Het Filiaal theatermakers
• BonteHond (2x)
• Holland Opera
• Homemade Productions
• Stichting Twee-ater (2x)
• Casier & Dies (3x)
• De Toneelmakerij
• BEER muziektheater
• Tg. Winterberg (2x)
• Maas theater en dans / WAT WE DOEN
• Wieneke Remmers, Ridder van Kooten, Anne de Blok 
• Ageeth de Haan & band (2x)

Muziek (31)
• Brandon Delagraentiss & Friends
• Scrum
• Marc van Vugt, Tollak Ollestad & Jan Henk de Groot
• Roos Blufpand
• Marijke Boon (2x)
• Eric Vloeimans, Kinan Azmeh en Jeroen van Vliet
• Micheline van Hautem & Muziekvereniging Caecilia
• René van Kooten & Shifting Daylight
•  The Five Great Guitars (met o.a. Harry Sacksioni & Eric 

Stichting Aan de Slinger
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Vaarzon Morel)
• Marijn Brouwers, Leonie Meijer en Merijn Oerlemans
• Huub van der Lubbe
• LUKIC
• The Bootleg Sixties
• Jan Rot, Sharon Kips, Job Hubatka en Tango Extremo
• The Bluebettes
• JW Roy & The Royal Family
• Meike & Friends
• Marc van Vugt, Denise Jannah & Ineke Vandoorn
• Het Groot Niet Te Vermijden
• Marc van Vugt en Cor Bakker
• Jared Grant & Friends 
• Mercury Rising
• Marc van Vugt, Anton Goudsmit & Robin Nolan
• Jan Rot & band
•  Lars Wouters van den Oudenweijer & Peter Verduyn 

Lunel
• Superdrum
• Michiel Borstlap
• LAVALU
• LAKSHMI & band
• Spinvis & Saartje Van Camp

Specials (9)
• Servaes Nelissen & Ilse Warringa
• Jakop Ahlbom
• Corrie van Binsbergen & Ellen Deckwitz
• Wëreldbänd
• Het HUIS van ASPORAAT
• Hadewych Minis
• Powervrouwen met Peggy Vrijens, Kim Pieters e.a.
• Sven Ratzke & band

• Hotel Modern & Arthur Sauer

Toneel (12)
•  Bram van der Vlugt, Malou Gorter, Nettie Blanken en 

Bart Klever
• Toneelgroep Het Volk
•  Pierre Bokma, Annick Boer, Jacqueline Blom en Guy 

Clemens
• Debby Petter
• Pip Utton
• George & Eran Producties i.s.m. Theater Rast
• Eric Corton/Solo Stories
• Fred Delfgaauw
•  Hanne Arendzen, Vincent Croiset, Tijn Docter, Willem 

Voogd e.a.
• Talent van de toekomst
• Kees Hulst & Esther Scheldwacht
•  Theatergroep Suburbia met Peter Blok, Aus Greidanus 

sr. e.a.

Theaterprogrammering 
In 2018 is het theateraanbod verder gegroeid naar een even-
wichtige programmering van laagdrempelig tot kwetsbaar 
aanbod, met een groot accent op jongeren. Dit accent is niet 
alleen een logisch gevolg van de bevolkingssamenstelling 
in Houten, maar stoelt vooral op onze rotsvaste overtuiging 
dat wij alleen een toekomst hebben wanneer wij in jongeren 
investeren. Het theater heeft oog voor jong talent. Wij zijn 
ervan overtuigd dat ook wij een verantwoordelijkheid 
hebben in het bieden van kansen aan jong talent. Zonder 
de mogelijkheden om op te treden, kan jong talent zich 
niet ontwikkelen en hebben we op de lange termijn geen 
succesvolle artiesten meer op de Nederlandse podia.

In de overtuiging dat enkel het ‘uitproberen’ (programme-
ren en afwachten of er wel belangstelling voor is) volstrekt 
niet werkt, hebben we voor elk nieuw genre de afgelopen 
jaren eerst publieksonderzoek gedaan en zijn we gestart in 
samenwerking met verschillende partijen, plaatselijk en/of 
regionaal.

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

Jaarverslag en jaarrekening 2018
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Dit jaar waren er weer de zogenaamde & Friends concerten. 
Artiesten, bands en musici uit Houten en wijde omgeving 
stellen een avondvullend programma samen. Ze nodigen 
hiervoor uit het hele land collega’s uit die zij bewonderen 
of waar zij graag mee samenspelen. In 2018 hebben we 
voorstellingen geprogrammeerd op de zaterdagavond in 
de nieuwe Kleine Zaal. Voorstellingen die gebaat zijn bij 
een intieme setting en theater-technisch geen hoge eisen 
stellen. De serie Marc Meets hebben we voortgezet. 

Amateurvoorstellingen
Aan de Slinger is vooral ook een podium voor de amateur-
kunsten. Onder de noemer ‘Houten Presenteert’ faciliteert 
Stichting Aan de Slinger de voorstellingen van Houtense 
amateurgezelschappen en muziek- en dansscholen. Wij 
ondersteunen de gezelschappen op theater-technisch 
gebied, helpen ze bij het ontwikkelen van stevige promotie 
en bieden hulp bij de voorbereidingen op de voorstellingen. 
De gezelschappen maken vrijwel allemaal gebruik van ons 
kassasysteem. Maar liefst 89 voorstellingen van Houtense 
bodem en uit de regio zijn te zien geweest. Aan de Slinger is 
hiermee aantoonbaar een geliefd podium voor ons Houtens 
talent. 

Gastbespeling
Naast de presentatie van Houtense amateurvoorstellingen 
wordt de zaal ook regelmatig gehuurd voor het geven 
van diverse soorten voorstellingen. Elk jaar organiseert 
Mondiavisueel vier maal een live media theatershow, geeft 
het Houtens muziekcollectief klassieke concerten in de 
foyer en hebben we verschillende optredens van artiesten 
uit het hele land.

Filmprogrammering
De filmprogrammering van Aan de Slinger wordt door 
steeds meer bezoekers gewaardeerd. We draaien recent 
uitgebrachte films in het genre art-house. Voor de filmdis-
tributeurs zijn wij een zogenaamd ‘second run’ theater. Dit 
houdt in dat wij films mogen draaien op z’n vroegst drie 
tot vier weken na de première. Het voor de regio unieke 
aanbod, de goede bereikbaarheid van ons (film)theater, 
het feit dat we geen reclame tussen door  tonen en een 
vertrouwde en veilige entourage bieden, maken het bezoek 
zeer aantrekkelijk voor de filmliefhebber.

Minstens drie keer per week, op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagavond, draaien we films in onze Kleine Zaal. Maar 
vaak blijft het daar niet bij: populaire films worden een 
extra avond bijgeboekt. Maandelijks op woensdagochtend 
wordt een film uit het reguliere programma gedraaid tijdens 
de Filmclub, speciaal voor de (oudere) Houtenaar die ’s 
avonds laat liever niet meer de deur uitgaat. En voor de 
jonge Houtenaren hebben we jeugd- en familiefilms in de 
vakanties en soms op een extra dag.

Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met het 
International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) 
waarbij de mooiste documentaires van het afgelopen fes-
tival bij ons in het voorjaar draaien. In juni 2012 zijn we ge-
start met de Buitenbioscoop. Op vier avonden in juni en juli 
vertonen we vanaf 22.30 uur de succesfilms van het seizoen 
op het plein voor het theater. De belangstelling was weer 
bijzonder groot. In 2018 hebben we de voorbereidingen 
getroffen voor ‘Februari Filmmaand 2019’; het vervolg op 
het Filmfestival. Voortaan zal in de maand februari het genre 
film extra aandacht krijgen. Met Oscar-genomineerden, 
maar ook met vele extra’s als inleidingen, meet & greets, 
workshops, lezingen en lekker eten en drinken.

Beeldende kunst 
Kunst om de Hoek heeft de exposities georganiseerd in de 
beide foyers van het theater. Dit jaar was Aan de Slinger ook 
de centrale ontmoetingsplek voor de Kunstfietsdagen.

Bezoekers
Zoals eerder al aangegeven was de gemiddelde bezet-
tingsgraad over alle 110 professionele voorstellingen in 
2018 73,24%. In de Theaterzaal beschikken we over 292 te 
verkopen stoelen voor de voorstellingen voor volwassenen. 
Bij de jeugdvoorstellingen en een aantal specifieke voor-
stellingen voor volwassenen wordt door de artiesten een 
afwijkend totaal aantal te verkopen stoelen aangegeven, 
bijvoorbeeld i.v.m. vlakke vloer of zichtlijnen. In de Kleine 
Zaal beschikken we over 86 te verkopen stoelen. Deze 
aantallen hanteren wij bij het bepalen van de bezettings-
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graad. In 2018 bezochten 18.294 bezoekers de professionele 
theatervoorstellingen. De films trokken in 2018 6.435 be-
zoekers. Naar amateurvoorstellingen (Houten Presenteert) 
en andere evenementen van Houtense bodem kwamen 
15.675 bezoekers. Tijdens culturele verhuringen (onder 
andere schoolvoorstellingen), commerciële verhuringen en 
besloten (gratis) voorstellingen wisten 9.488 bezoekers het 
theater te vinden. In totaal ontvingen wij 49.892 bezoekers 
in onze twee zalen. Daarnaast ontvingen we 3.700 bezoe-
kers tijdens de twee buitenfestivals. Sinds de oprichting van 
Theater De Kring in 1990 bedraagt het cumulatieve aantal 
bezoekers bij theatervoorstellingen ultimo 2018 288.082.

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

2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
aantal voorstellingen 110 118 100 99 75 74 90 83 79 56

aantal bezoekers 18294 19414 17360 20267 13625 13466 15633 15070 13490 15006

gemiddeld aantal bezoekers 
per voorstelling

205 182 182 174 182 178 183

*het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling is vanaf 2016 niet goed meer te vergelijken met de voorgaande jaren door 
het gebruik van de Kleine Zaal en Landgoed Wickenburgh.
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Educatie Aan de Slinger
In de educatieprojecten die zijn uitgevoerd in 2018 vervulde 
Aan de Slinger de rol van initiator, adviseur, projectcoördi-
nator, fondsenwerver en bewaker van de kwaliteit.

Projecten in het primair onderwijs

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

Zingen in de klas 
In 2013 - 2016 stond muziek centraal in het driejarig project 
van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het lesmateriaal 
dat toen is gemaakt voor groep 4 en 6 wordt nog steeds in-
gezet. Drie scholen zijn zelf gestart met extra aandacht voor 
muziek; zij maken gebruik van de regeling Muziekimpuls. 
De scholen zijn de samenwerking aangegaan met docenten 
van het Houtens Muziek Collectief (HMC), zij verzorgen de 
muzieklessen. De Muziekimpuls is een driejarige regeling. 
Zingen in de klas is niet gerealiseerd vanwege bovenstaande 
ontwikkelingen.

‘Circustheater’ en ‘Dans je eigen stijl’   
(Cultuureducatie met Kwaliteit, CMK 2017-2020)
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is ontwikkeld 
in samenwerking met het onderwijs. Het is een driejarig 
project https://www.aandeslinger.nl/projecten/cultuuredu-
catie-met-kwaliteit-2017-2020 dat is gestart op 13 basis-
scholen in Houten. In schooljaar 2018-2019 nemen twee 
extra scholen deel aan het circustheaterproject. Het project 
is gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van 
het dans- en dramaonderwijs. In het voorjaar van 2018 is het 
project geëvalueerd en iets aangepast. Het programma en 
het lesmateriaal voor groep 8 voor het circustheaterproject 

is gemaakt en wordt in het voorjaar van 2019 voor het eerst 
ingezet. In oktober 2018 zijn zowel bij het dans- als bij het 
circustheaterproject filmopnamen gemaakt tijdens de 
presentaties voor de ouders. Het filmpje is te zien op de site 
van Aan de Slinger.

Loeren bij de Boeren
Bij het festival Loeren bij de Boeren is een educatieproject 
ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. 
Leerlingen van groep 7-8 van basisschool De Boogerd 
maakten in de weken voorafgaand aan het festival een 
muurkrant over het leven in ’t Goy. Ze schreven onder 
leiding van docent Trea Scholten verhalen over het dorp en 
het boerenleven. De jongste kinderen maakten tekeningen 
en collages. De muurkranten hingen tijdens het festival bij 
de Razende Reporters, waar bezoekers van het festival zelf 
als reporter ook nog verslag konden doen van het festival. 
Op typemachines werkten ze dan hun belevenissen uit tot 
verslagen.

Ook werd een groep kinderen voorafgaand aan het festival 
opgeleid tot “kinder”rondleider. Tijdens het festival gaven zij 
rondleidingen aan het festivalpubliek. 

Musicus in de Klas
In Houten namen 10 basisscholen deel aan het project 
Musicus in de klas. De groepen 5 en 6 kregen driemaal 
bezoek van een musicus. Van dichtbij maakten leerlingen 
kennis met verschillende instrumenten, klassieke en lichte 
muziek, en een musicus met passie voor zijn instrument. 
Het lesmateriaal, dat is gemaakt vanuit de regeling 
Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016), is ingezet. Het 
project is uitgevoerd in schooljaar 2017-2018. 

House of Houten II
Dit project is niet doorgegaan. Het concept bleek niet 
geschikt te zijn om organisatorisch en financieel op een 
andere school een vervolg te geven. 

Stichting Aan de Slinger
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In de loop van 2018 is in samenwerking met de gemeente 
Houten en ‘van Houten&co’ een ander project voor de doel-
groep 65-plussers ontwikkeld, zie pagina [pagina-verwijzing 
naar item over De Vlinder toevoegen]

Zomerschool
In de zomer van 2018 heeft Aan de Slinger een cultureel en 
creatief aanbod verzorgd voor het Zomerschoolprogramma 
van de Taalklas. Gedurende twee weken konden kinderen 
van de Taalklas, in de leeftijd van 4-12 jaar, creatieve 
workshops volgen.

In samenwerking met stichting Leergeld werd het mogelijk 
gemaakt om voor leerlingen van Bijlesuur ook een cultureel 
en creatief programma te organiseren.

Projecten in het  
voortgezet onderwijs

Dansproject VO: Skyline
Op 12 november 2018 werd een cultuurdag gehouden 
rondom de voorstelling Skyline van SALLY Dansgezelschap 
Maastricht. Leerlingen van Atheneum 4 van College de 
Heemlanden en 3e-jaars leerlingen van Wellant VMBO 
maakten een keuze uit verschillende workshops: Arabische 
muziek, theater/spel, partnering, dans en breakdance. 
Iedere leerling volgde twee workshops op school. In totaal 
gaven 17 vakdocenten 34 workshops. Alle leerlingen 
bezochten daarna de voorstelling in Aan de Slinger. 

ART4U
De scholen werken niet meer binnen het project Art4U 
samen.

Programma met Heemlanden (Kunstendag en 
Gedichtendag)
In dit kalenderjaar organiseerden we tweemaal de 
Kunstendag voor de Havo 4-leerlingen van College de 
Heemlanden: op 19 februari en 12 december. Beide keren 
namen alle Havo 4-leerlingen deel aan twee culturele/crea-
tieve workshops. Daarbij vondt ook een aantal workshops 
plaats op locaties buiten de school, waardoor de leerlingen 
ook kennismaakten met hun directe culturele omgeving.

Op 16 mei organiseerden we voor alle tweedejaars leerlin-
gen van College de Heemlanden de workshopdag ARToday. 
Een workshopprogramma waarin alle tweedejaarsleerlin-
gen twee culturele/creatieve workshops volgden.

De Gedichtendag voor Atheneum 3 vond plaats op 18 
december. Een dag met workshops, een beeldende 
activiteit en een podiumpresentatie. De gedichten vormden 
de inspiratiebron bij de workshops sing & songwriting, dans, 
rap en drama. Onder leiding van ervaren workshopleiders 
werd gewerkt aan een presentatie voor medeleerlingen en 
ouders in de Theaterzaal van Aan de Slinger. 

Projecten voor de culturele sector
 
WORKSHOPDAG THEATER
Dit project is niet doorgegaan. Er zijn diverse mogelijkheden 
onderzocht, o.a. met Sportpunt Houten, maar dit heeft niet 
geleid tot de uitvoering van een project.

DANSENDE WOORDEN 
 Dansende Woorden vond plaats op 25 maart in Aan de 
Slinger. Gedichtenmakers en makers van beeldend werk 
van College de Heemlanden en 80 jonge dansers van vijf 
Houtense dansscholen werkten mee aan de voorstelling 
waarin zij op zoek gingen naar de verbinding tussen poëzie/
beeldende kunst en dans. Een middag met prachtige 
dans, uiteenlopend van klassiek tot modern en hiphop, 
uitgevoerd voor familie, vrienden en dansliefhebbers. In de 
foyer was een tentoonstelling ingericht met beeldende werk 
en poëzie.
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RONDJE KUNST
De organisatie van Rondje Kunst is overgedragen aan een 
amateurkunstenaar uit Houten. Aan de Slinger heeft haar in 
de opstartfase van het project nog ondersteund en gead-
viseerd. Uiteindelijk heeft de expositie begin september 
plaatsgevonden, tegelijk met de start van het culturele 
seizoen.

FILMEDUCATIE
N.a.v. het Filmfestival (december 2017) en de samenwerking 
die toen heeft plaatsgevonden met Kunst Centraal zijn er 
in 2018 gesprekken gevoerd om verder vorm te geven aan 
filmeducatie binnen het Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs. Met Kunst Centraal wordt gekeken hoe Aan de 
Slinger aanvullend of verdiepend programma kan bieden 
op het filmeducatie-aanbod van Kunst Centraal.

Met het Voortgezet Onderwijs zijn gesprekken gevoerd over 
de behoeften van de individuele scholen. Die behoeften 
blijken zeer verschillend en zijn in 2018 met de scholen nog 
niet uitgewerkt tot een concreet programma-aanbod.

In de verdere ontwikkeling van aanbod wordt ook onder-
zocht of een verbreding van filmeducatie naar aanbod rond 
mediacreativiteit wenselijk is.

Nachthexen II, TALENTONTWIKKELING DANS
Jonge danstalenten van Houtense dansscholen bezochten 
de besloten try-out van de voorstelling Nachthexen II van 
dansgezelschap Jens van Daele op 2 oktober. De leerlingen 
kregen vooraf een inleiding op de voorstelling. Na afloop 
was er een gesprek met de dansers en de choreograaf Jens 
van Daele. Een kijkje achter de schermen en een inspire-
rende uitwisseling voor zowel leerlingen als dansers.

KERSTVOORSTELLING 2018
Voor december 2018 was de multidisciplinaire amateur-
kunstproductie ‘Dochters & Zonen’ in voorbereiding. Helaas 
bleek het concept te complex en het draagvlak met partners 
nog te kwetsbaar. Hierdoor is in het voorjaar van 2018 
besloten om het project niet door te laten gaan.

FOTOPROJECT LOEREN NAAR DE BOEREN
Fotograaf Paul van der Klei en schrijver Trea Scholten maak-
ten tien portretten van boeren uit de gemeente Houten. 
Deze portretten werden voor het eerst geëxposeerd tijdens 
het festival Loeren bij de Boeren. Daarna zijn de foto’s in een 
reizende expositie op verschillende locaties in Houten te 
zien geweest (seizoen 2018-2019).

Deelnemersaantallen

PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Dansen met de Sint
• 32 groepen uit het basisonderwijs (groep 1-2 en 3-4)

Cultuureducatie met Kwaliteit
• 1125 leerlingen, 45 groepen à 25   

Loeren bij de Boeren
• 30 leerlingen basisschool De Boogerd
• 19 “kinder”rondleiders
• 30 deelnemers Razende Reporters

Musicus in de klas
•  20 groepen à 25 leerlingen = 500 leerlingen

Zomerschool
• 23 leerlingen van de Taalklas
• 15 leerlingen via Bijlesuur

PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Skyline met Heemlanden en Wellant 
• Workshops en voorstelling met 11 klassen
• Heemlanden 149 leerlingen + Wellant 130 leerlingen

Kunstendag Heemlanden februari
• 178 leerlingen

Kunstendag Heemlanden december
• 164 leerlingen
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ARToday Heemlanden
• 272 leerlingen

Gedichtendag Heemlanden
• 170 leerlingen

PROJECTEN IN DE CULTURELE SECTOR
Dansende Woorden
• 80 dansleerlingen en 12 gedichtenmakers

Nachthexen, talentontwikkeling dans
• 10 leerlingen van 2 dansscholen

Fotoproject Loeren naar de Boeren
• 10 boeren
• 8 expositielocaties, aantal bezoekers niet gemeten

Cultuurfeest
•  163 deelnemers (incl. 12 personen vanuit de organisa-

tiepartners)

VOORBEREIDING IN 2018 VOOR PROJECTEN IN 2019
• Musicus in de klas 2018-2019
• Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020)
•  Dansende Woorden jubileumeditie: poëzie, beeldend 

werk, dans en muziek
•  Onvergetelijk Houten, danstheaterproject De Vlinder: 

voor en door 65-plussers
• SoundLAB in Houten: muziek en technologie
• Vrijheidsroute – 75 jaar vrijheid
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Cultuurmakelaar, projecten en events
In 2018 zijn de volgende projecten en activiteiten georgani-
seerd:

2 x Likkebaarden langs de Linie
Loeren bij de Boeren
Gluren bij de Buren
Gezellige wintermiddag
Cultuurcafés
Website Uit in Houten 

Cultuurmakelaar
Cultuur kan mensen met elkaar verbinden en de betrokken-
heid in een wijk of stad vergroten. In een nieuwe gemeen-
schap, waar Houten voor een groot deel uit bestaat, gaat dit 
meestal niet vanzelf. Bij Aan de Slinger werkt onder andere 
cultuurmakelaar Bea Nederhoff. Een cultuurmakelaar zorgt 
ervoor dat kunst en cultuur zo goed mogelijk tot bloei 
komen in een gemeente. 

De cultuurmakelaar hielp de afgelopen jaren bij initiatieven, 
gaf advies, zorgde ervoor dat mensen met elkaar in contact 
kwamen en signaleerde welke behoeftes er zijn in Houten. 
Ook keek ze mee met de zoektocht naar extra fondsenwer-
ving en financiering van culturele verenigingen uit Houten.

De werkzaamheden van de cultuurmakelaar worden mede 
bepaald door nieuwe ontwikkelingen en de wensen en 
behoeften die in het culturele veld leven. 

Een aantal concrete voorbeelden uit 2018 waar de cultuur-
makelaar aan heeft bijgedragen:

Organisatie Anjercollecte Cultuurfonds

•  Lid van de Opleidingscommissie Culturele en 
Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht.

• Lid provinciaal overleg: Utrechts Festival Overleg (UFO).
• Meedenken met het Houtens fietsfeest
• Adviseur Wijkexpeditie Houten-Zuid
• Advies Haikuwedstrijd Schalkwijk
• Opstarten initiatieven Meezingkoor en Popquiz
• Advies opbouwwerk centrum ‘van Houten&co’
• Invullen korenprogramma weekmarkt in kerstsfeer
• Deelnemer aan Droomcirkelwerkgroep 
• Politieke lobby voor Evenementenfonds 
•  Samenwerkingsverband zoeken tussen ondernemers en 

cultuur
•  Advies voor invulling artiesten voor de 

Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Houten, IKH 
en diverse andere gelegenheden

• Aanwezig congres Podia & Festivals 2018 
•  Aanwezig diverse uitvoeringen amateurverenigingen uit 

Houten
• Poppen vide Aan de Slinger een tweede leven gegeven
• Invulling programmering voorjaarsmarkt het Rond
• Invulling programmering Bon Apetito 
• Invulling avond Zonnebloem in Schalkwijk
• Adviesgesprek jonge kunstenaars Merel en Olaf 

2 x Likkebaarden langs de Linie
• Datum: 2 en 3 juni 
•  Samenwerking: Provincie Utrecht, gemeente Houten, 

gemeente Vianen, Fort Honswijk, Fort Everdingen/
Brouwerij Duits & Lauret en Lunet aan de Snel

• Publieksbereik: 300
 
In het weekend van 2 en 3 juni vond op Lunet aan de Snel, 
Fort Honswijk en Fort Everdingen voor de vierde keer het 
evenement Likkebaarden langs de Linie plaats. 

De start van Likkebaarden langs de Linie was bij Lunet aan 
de Snel. Dit fort is pas net gerestaureerd  en omgetoverd tot 
Waterfort. Dansers van dansstudio Olga van Koningsbrugge 
hadden hier een mooie dansact op maat gemaakt en be-
zoekers kregen een rondleiding op het pas gerestaureerde 
fort. Vervolgens gingen de gasten per boot de Lek over, naar 
Fort Everdingen in Vianen. Op deze locatie is Brouwerij Duits 
& Lauret gevestigd en van hun bier-assortiment hebben de 
gasten kunnen proeven. Daarna ging het per boot verder 
en meerden ze aan bij Fort Honswijk, waar er werd genoten 
van bokjesvlees van de Bokkenbunker, een lekker dessert 
en een kopje koffie. Gedurende deze bijzondere avond 
waren er optredens van accordeonist Tim Kerssies en Heavy 
Whipped Cream, was er installatiekunst van Merel Dames 
en Olaf Wisselink en speciaal geschreven waterverhalen van 
schrijver John Toxopeus. 

Loeren bij de Boeren
• Datum: 8 juli 
•  Samenwerking: Boer Vernooij, Landgoed Wickenburgh, 

Jeroen van Oostrom, Brouwerij Hommeles, Omroep 
Houten, Hogeschool Utrecht, het Vonkt, cultu-
rele verenigingen, Houtense kunstenaars, Floris Vink, 
Jeugdtheaterschool Aan de Slinger, AVS, Kinderopvang 
Partou, Katoenfabriek, De Rooy Transport 

• Publieksbereik: 1700
 
Op zondag 8 juli organiseerde Aan de Slinger voor de 
vierde keer dit zomerse festival, met goede muziek, stoere 
kinderactiviteiten, kunst, bijzonder locatietheater en lekkere 
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sapjes en eten uit de verschillende Rollende Keukens. Op 
het hoofdterrein bij boer Vernooij traden onder andere 
Janne Schra, Electric Company en Suzan & Freek op. Het 
publiek zat heerlijk in het gras en genoot zichtbaar van de 
optredens. De avond werd afgesloten door de band Her 
Majesty. In de kersenboomgaard maakte het publiek kennis 
met vele talenten uit de Kromme Rijnstreek, waaronder de 
winnaars van de talentenwedstrijd Krachtvoer: Emmy Eve 
en Kita Menari. 

De randprogrammering en activiteiten in de kersenboom-
gaard waren niet alleen leuk voor jongeren en volwassenen, 
maar ook de (aller)jongste festivalgangers hebben zich 
geen moment verveeld. Kinderrondleiders vertelden de 
bezoekers alle geheimen van de kersenboomgaard en 
de jonge Razende Reporters hebben een prachtig verslag 
gemaakt van het festival in de vorm van een Loeren bij de 
Boeren-muurkrant. Ook de foto-expositie ‘Loeren naar 
de Boeren’ zorgde voor veel enthousiaste reacties. De 
locatievoorstellingen kwamen volledig tot hun recht in de 
kersenboomgaard en op Landgoed Wickenburgh. De man-
nen van Piepschuim hadden de lachers op hun hand met 
de voorstelling ‘Goedgebekt’, MAN || CO verbaasde met hun 
danstheater en de leerlingen van Jeugdtheaterschool Aan 
de Slinger fietsten door hun voorstelling ‘Zonder Trappers’ 
heen. Emoties kwamen los bij de intense voorstelling ‘Soif’ 
van het Franse gezelschap Cie Vendaval op Landgoed 
Wickenburgh. 

Met een klein budget en grote ambities is het gelukt om 
deze vierde editie neer te zetten, samen met diverse 
partners en de gemeente Houten. Met zo’n 1700 bezoekers, 
85 vrijwilligers en 110 artiesten was het een succes.

Gluren bij de Buren
• Datum: 7 oktober 
•  Samenwerking: (amateur)kunstenaars, winkeliers Oude 

Dorp, inwoners van wijken in (en rondom) Oude Dorp
• Publieksbereik: 2000
 
Het gezelligste huiskamerfestival van Houten beleefde in 
alle opzichten haar record. Nooit eerder hebben zoveel 

bezoekers gegluurd bij de buren en nooit eerder deden er 
zoveel artiesten mee. De 300 artiesten kregen een podium, 
bijna letterlijk op de huid van de bezoekers. Zo intiem zijn 
deze optredens in de huiskamers, in bijna alle wijken van 
Houten.

De 52 huiskamereigenaren reageerden allen zeer enthousi-
ast op hun deelname aan het festival. Er zijn bewoners die al 
jaren mee doen en sommigen juist voor het eerst. In iedere 
huiskamer kreeg men gratis koffie en thee aangeboden 
door de Albert Heijn in het Oude Dorp. Soms werd er ter 
afsluiting van de dag nog gezellig samen gegeten met de 
artiest. 

Wederom zijn gezelschappen die deelnamen aan het Café 
Theater Festival (Utrecht) en Fringe Festival (Amsterdam) 
gevraagd. Deze voorstellingen, Weltschmerz en Still Moving, 
waren een goede aanvulling op het programma van Gluren 
bij de Buren 2018. Daarnaast hebben tal van Houtense 
artiesten opgetreden. Gluren bij de Buren bood een zeer 
gevarieerd programma met muziek, straattheater, dans, 
stand-up comedy en literatuur.

Dit jaar maakten we verschillende belevingsroutes kenbaar 
door middel van sjablonen van krijtspray op de straten. De 
routes waren samengesteld aan de hand van een bepaald 
thema, of een mix van verschillende disciplines. Kinderen 
zijn uitgenodigd en uitgedaagd om deel te nemen aan 
de activiteiten in de Centrale Huiskamer op het Plein. De 
Jeugdtheaterschool Aan de Slinger speelde in de Albert 
Heijn in het Oude Dorp de voorstelling Kassameisjes. Zo 
is ook de jeugd meer en meer betrokken bij Gluren bij de 
Buren. 

Het festival werd geopend in de Centrale Huiskamer door 
de wethouder van Cultuur, Jana Smith, waarna het de 
beurt was aan Gerson Main en vele andere artiesten om 
een optreden te verzorgen in de Muziekkiosk. In de Centrale 
Huiskamer waren de hele dag ‘rollende keukens’ aanwezig. 
Voor de jeugd waren er verschillende activiteiten: kinderen 
vermaakten zich op een levensgrote interactieve piano en 
leefden zich uit bij de activiteiten van Proefjes met Boefjes 
en Olivia O’Keeffe. 

Doordat het de hele dag mooi weer was, hebben we veel 
bezoekers in de Centrale Huiskamer ontvangen. In de 
huiskamers zijn 3.750 bezoeken geteld.
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Cultuurcafés: Jeugdcultuurpas
• Datum: 24 januari 
•  Samenwerking: het culturele veld, Vuurvlinder, 

Vertelcafé Houten
• Publieksbereik: 100 
 
Het thema van het Cultuurcafé op 24 januari was: Ieder kind 
heeft recht op cultuur en creatieve ontwikkeling. Tijdens 
het Cultuurcafé is gesproken over de nieuw te ontwikkelen 
Jeugdcultuurpas. Binnen de gemeente Houten loopt sinds 
enkele jaren het project Jeugdsportpas. Kinderen kunnen 
daarmee op een leuke en laagdrempelige manier ken-
nismaken met verschillende sporten en sportaanbieders. 
In een aantal kennismakingslessen leren de kinderen de 
beginselen van een sport. Dit concept slaat goed aan en 
in 2018 wordt deze pas uitgebreid met cultureel aanbod, 
door de ontwikkeling van de Jeugdcultuurpas. Kinderen en 
jongeren tot 18 jaar krijgen zo de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier culturele kennismakingslessen te 
volgen. Zo kunnen ze ontdekken hoe leuk cultuur kan zijn 
en waar hun creatieve krachten liggen.

Cultuurcafés: valentijnsdebat
• Datum: 14 februari 2018
•  Samenwerking: het culturele veld, Houtense 

Cultuurtafel, Deksels Lekker
• Publieksbereik: 100 
 
De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 21 maart 
2018. Een week ervoor, op 14 februari, organiseerde Aan de 
Slinger in samenwerking met de Houtense Cultuurtafel een 
Valentijnsverkiezingsavond over cultuur. De lijsttrekkers van 
de politieke partijen werden uitgenodigd om zich in een 
debat over cultuur uit te spreken, onder de inspirerende 
leiding van Hans van Zijst. En aangezien de liefde door 
de maag gaat, serveerde het culturele veld van Houten 
een maaltijd, was er van Houtense cultuur te genieten, en 
kwamen de gemeenteraadsleden ook zelf in beweging. 

Cultuurcafés: vertelcafé
• Datum: 9 november 
•  Samenwerking: het culturele veld, Vuurvlinder, 

Vertelcafé Houten
• Publieksbereik: 100 
 
Spontaan een verhaal vertellen kan iedereen. Maar 
sommige verhalen verdienen een publiek en een podium. 
Het theater is te groot, de keukentafel weer te krap. Daarom 
heeft Aan de Slinger samen met de Houtense vertellers 
Henk Gilhuis en Saskia Bangma het initiatief genomen 
tot het eerste Vertelcafé Houten. Dit Vertelcafé biedt een 
podium aan de beginnende of meer gevorderde verteller, 
de amateur en zo nu en dan ook de professional. In een 

bomvolle Kleine Zaal van Aan de Slinger vertelden 8 vertel-
lers oude volksverhalen en sprookjes, maar ook anekdotes 
over Houten en zelfgeschreven verhalen en gedichten. 
Het Houtense zangtrio Vuurvlinder verzorgde de muzikale 
intermezzo’s. In 2019 zijn nog twee Vertelcafés gepland.

Cultuurfeest 
• Datum: 21 november 
•  Samenwerking: het culturele veld van Houten, 

Houtense Cultuurtafel
• Publieksbereik: 170
 
Het culturele veld van Houten organiseerde voor het derde 
jaar op rij een spetterende, gratis toegankelijke avond in 
Aan de Slinger. Een avond waarop cultuur in Houten gevierd 
wordt. Er waren korte presentaties, filmpjes en er was vooral 
ruimte voor ontmoetingen en gesprekken. 

In het bijzonder waren alle betrokkenen bij jeugd, cultuur 
en/of onderwijs uitgenodigd: het thema deze derde editie 
was “Cultuur van en voor alle kinderen en jongeren in 
Houten”. De bezoekers zagen wat de Houtense jeugd leert 
en beleeft aan cultuur. Diverse organisaties en scholen heb-
ben enthousiast aan het programma meegewerkt. De avond 
begon in de Theaterzaal, waarna de bezoekers twee sessies 
naar keuze bijwoonden. De hele avond was er gelegenheid 
tot het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Het Cultuurfeest werd georganiseerd door de Houtense 
Cultuurtafel. De Cultuurtafel bundelt cultuurkrachten, zet 
kunst en cultuur op de kaart voor alle bewoners van Houten 
en omstreken en houdt cultuur hoog op de politieke 
agenda van de gemeente. 

Gezellige kerstmiddag 
• Datum: 23 december 
•  Samenwerking: gasten van het Haltnahuis, Houtens 

Erf, Boogh, de Krachtfabriek,   Vluchtelingenwerk, de 
Zonnebloem, Lister en onze nieuwe buren van De 
Slinger

• Publieksbereik: 300  

Op zondag 23 december kwam het Amsterdam Symphony 
Orchestra met haar 70 leden met de trein naar Houten en 
speelde het concert ‘De Tovenaarsleerling’, gevolgd door 
de feelgood-film ‘Mama Mia’. De gezellige kerstmiddag 
werd speciaal georganiseerd voor een bijzondere groep 
Houtenaren die het verdient om in het zonnetje gezet te 
worden, mensen voor wie kerst niet vanzelfsprekend de 
leukste tijd van het jaar is. De gasten werden als echte VIPS 
onthaald door twee kerstmannen en –vrouwen, en Priscilla 
en de Daltons. Na afloop kregen de VIPS een goodiebag 
mee naar huis, met een presentje van Boogh, Arval en Aan 
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de Slinger, plus een corsage gemaakt door kunstenares 
JoCa.

UIT IN HOUTEN 
De cultuurmakelaar faciliteert de website UitInHouten.
nl. Hier vinden inwoners uit Houten een overzicht van alle 
culturele activiteiten in de directe omgeving. Men kan ook 
zelf het eigen culturele aanbod toevoegen. Van festivals, 
cursussen en workshops, tot voorstellingen en exposities. 
Op de website staat ook een culturele kaart; een digitale 
plattegrond van Houten met daarop de gegevens van 200 
cultuuraanbieders. In 2018 zijn er 8.109 bezoekers geteld op 
de website, ten opzichte van 5.441 in 2017. Een vrijwilliger 
beheert wekelijks de website. 
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Publiciteit & marketing
Algemeen
De medewerkers Publiciteit & Marketing werken organisatie 
breed. Van corporate communicatie tot publiciteit en pr 
voor het gehele aanbod. In het laatste geval hebben ze hier-
over nauw contact met de programmeurs en projectleiders. 
Gezien de groei van het aanbod van Aan de Slinger, wordt 
een aantal keer per jaar op maat extra communicatie-hulp 
(freelance) ingehuurd. Een enkele keer betreft dit ook hulp 
voor kassa en bespreekbureau.

Ontwikkelingen
In 2018 zijn een aantal grotere aanpassingen gedaan. 

De website is vernieuwd, met ook een nieuwe online shop. 
De website en winkelwagen zijn hiermee volledig responsive 
geworden; ze passen zich aan het schermformaat van de 
gebruiker aan. 

De website gaf aanleiding tot het herijken van de naam 
van de organisatie. Na de fusie in 2013 werd gewerkt met 
een aantal afdelingen met elk hun eigen naam: Theater 
Aan de Slinger, Film Aan de Slinger, Cultuur Aan de Slinger, 
Educatie Aan de Slinger en Cursus Aan de Slinger. Elk had 
een eigen website. In 2018 zijn deze verschillende namen 
komen te vervallen. Het gehele aanbod valt nu onder 
een naam: Aan de Slinger. Alles staat op één website. De 
verwachting is dat hiermee helderder zichtbaar is hoe breed 
het aanbod van Aan de Slinger is en bezoekers tevens wat 
makkelijker uit het aanbod iets kiezen waar ze voorheen 
niet mee in aanraking kwamen. 

De nieuwe website en naamswijziging maakte ook aanpas-
singen aan de huisstijl noodzakelijk en gewenst. Dit is 
doorgevoerd.

Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het doorvoeren 
van ‘Alleen Pinnen’ in heel Aan de Slinger per 1 januari 2019. 
De communicatie richting de bezoekers hierover heeft, 
in nauwe samenwerking met de horeca-medewerkers, 
plaatsgevonden in 2018.

Sinds mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van 
kracht. Consumenten krijgen meer en verbeterde privacy-
rechten. Organisaties zoals Aan de Slinger krijgen meer 
verplichtingen om goed om te gaan met persoonsgegevens. 
Onze klanten hebben recht op inzage, recht op correctie en 
verwijdering van hun gegevens. Aan de Slinger heeft hiertoe 
organisatie breed maatregelen getroffen.

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

SWOT analyse 
Sterke punten
•  het theater (gebouw, personeel, programmering, com-

municatie) scoort uitstekend onder de bezoekers: 97% is 
tevreden tot zeer tevreden;

•  het theater heeft een belangrijke rol in het culturele veld 
van Houten en ook in de regio;

•  een uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer 
(10 minuten met de trein van Utrecht CS) en goede 
parkeergelegenheid;

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

Zwakke punten
•  geen nevenruimten;
•  een te kleine Theaterzaal, dus snel uitverkocht bij grote 

namen (288 zitplaatsen). Een derde van onze profes-
sionele theaterprogrammering is uitverkocht;

•  de kwetsbaarheid in de continuïteit van de bedrijfsvoe-
ring, omdat de werkzaamheden met een klein team 
gedaan worden.

Fay Lovsky, Laurens Joensen  
en Jet Stevens
speelden De Bezemkast in 2013
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Kansen
•  de Houtense samenleving, het culturele veld en de 

politiek waardeert de werkwijze van het theater;
•  de samenwerking met andere theaters op allerlei gebied 

(programmering, personeel, marketing);
•  het grote aantal Theatervrienden (ruim 1300 personen) 

toont de betrokkenheid vanuit de samenleving.

Bedreigingen
•  particuliere fondsen steunen onze activiteiten, maar 

na twee jaar geven zij aan dat wij het bij terugkerende 
activiteiten zonder hun steun moeten doen.

Promotiemiddelen/kanalen
•  websites
•  seizoenbrochure
•  digitale nieuwsbrieven en e-mails vanuit kassasysteem
• - social media (posts en advertenties)

•  drukwerk (eigen posters/flyers/folders en posters/flyers 
van voorstellingen)

•  drukwerk verkrijgbaar/zichtbaar bij diverse winkels, 
bibliotheek, wijkcentra, bedrijven, horeca-gelegenheden

•  stands bij activiteitenmarkten
•  wekelijks redactionele aandacht in twee plaatselijke 

huis-aan-huisbladen
•  regelmatig advertenties en/of acties in twee plaatselijke 

huis-aan-huisbladen
•  advertenties/redactionele aandacht in regionale media 

(Uitloper Utrecht, AD/UN)
•  2-signs bij speciale activiteiten
•  rechtstreekse en structurele promotie bij alle basisscho-

len en BSO’s
•  rechtstreekse en structurele promotie bij middelbare 

scholen in Houten e.o.
•  Proef het Theater, de opening van het seizoen
•  narrowcasting
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Gebouwenbeheer, techniek en verhuur 
Algemeen
Stichting Aan de Slinger is als huurder en beheerder 
verantwoordelijk voor het hele gebouw. Het gebouw is op 
te delen in twee delen: een theater en een gedeelte met 
theorie-, praktijk- en muzieklokalen. Door aanpassingen 
en kleine investeringen heeft Stichting Aan de Slinger het 
gebouw zo gebruiksvriendelijk mogelijk proberen te maken 
voor alle gebruikers. De gebruikers zijn divers: het theater- en 
filmpubliek, de artiesten (professioneel en amateur), technici, 
College de Heemlanden en haar leerlingen, het Houtens 
Muziek Collectief en haar leerlingen en nog een aantal huur-
ders, zoals Jeugdtheaterschool Aan de Slinger, de Castellum 
Singers, het Vuurtorenkoor en de BigBand Houten.

In 2018 heeft Aan de Slinger, zoals voorgenomen, het 
keurmerk ‘Green Key’ voor duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen behaald. Met dit keurmerk laten 
we zien dat we als bedrijf er alles aan doen om het milieu te 
sparen en groot inzetten op verduurzaming van de bedrijfs-
voering. Het traject voor het verkrijgen van het keurmerk 
bestaat uit het doorvoeren van diverse aanpassingen; een 
checklist met punten die je verplicht moet nakomen. Zo 
worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan waterbesparing, 
energiebesparing, aanschaf van duurzame producten, etc. 
De keuring is in juli uitgevoerd door een gecertificeerde 
keurmeester van ‘Green Key’. We voldeden aan de eisen en 
hebben het keurmerk behaald.

Investeringen en aanpassingen gebouw
Vanaf 2015 zijn wij bezig met het vervangen van bestaande 
halogeenverlichting naar LED verlichting in het gehele 
gebouw. Het traject van aanpassen van de huidige verlich-
ting naar LED is in 2018 doorgezet. Het theater streeft ernaar 
om alle armaturen met LED of vergelijkbare energiezuinige 
lichtbronnen uit te rusten.

Vanaf de zomer van 2018 is er in samenwerking met archi-
tect Paul van Eyk en aannemer Van Dort B.V. een stalen trap 
in de vide van de theaterfoyer gerealiseerd. De trap verbindt 
de begane grond van de foyer met de 2e en 3e verdieping 
van het gebouw. Met de bouw van de trap is gelukt wat wij 
al jaren voor ogen hadden: ontmoetingen creëren tussen 
alle verschillende gebruikers van het gebouw, waarbij 
alle bezoekers langs een centrale route hun verschillende 
bestemmingen in het gebouw bereiken. Bovendien is het nu 
mogelijk (wanneer dit bijvoorbeeld bij commerciële verhuur 
nodig is) de bezoekersstromen zo te scheiden dat een 
huurder op de gewenste momenten zijn privacy heeft.

In de nieuwe situatie kunnen we zonder extra personeels-
kosten de foyer op werkdagen van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat open hebben. Een horecamedewerker verzorgt 
de catering en geeft tevens sleutels af aan docenten en 
andere gebruikers van het gebouw. Dankzij de trap vinden 
nieuwe ontmoetingen plaats, bieden we een plek die altijd 
open is, waar gewerkt kan worden, die ontspanning biedt 
na de les of repetitie, waar opgetreden kan worden en waar 
het goed toeven is.

Naar aanleiding van de komst van de sociaal cateraar 
Deksels Lekker hebben we gezamenlijk een aantal aanpas-
singen in de keuken gerealiseerd. De keuken is uitgebreid 
met meer opslagmogelijkheden en een efficiëntere indeling 
zodat de gebruikers, Deksels Lekker en onze eigen horeca, 
allen naar behoren kunnen werken. Deksels Lekker doet 
voor ons de was (handdoeken, theedoeken, bedrijfskleding 
van de horeca, etc.). Hiervoor hebben we een wasmachine 
en droger aangeschaft en geplaatst in de grootste kleedka-
mer. 

Investeringen en aanpassingen theatertechniek
In 2018 heeft de theatertechniek wederom een stap 
gemaakt in modernisering en verduurzaming. Er zijn LED 
theaterspots aangeschaft ten behoeve van aanlichting van 
onder meer het horizondoek. Hiermee is weer een flink deel 
van de verouderde theaterspots vervangen. De investering 
heeft een aantal grote voordelen: de nieuwe theaterspots 
zijn flexibeler inzetbaar binnen het theater en verbruiken 
75% minder energie dan de oude theaterspots.

De afdeling theatertechniek heeft zich verder beziggehou-
den met het onderhouden van de huidige apparatuur zodat 
alles goed en zo lang mogelijk functioneert.

(Zakelijke) Verhuur
Stichting Aan de Slinger verhuurt de Theaterzaal allereerst 
aan docenten van het Houtens Muziek Collectief, koren, 
orkesten en dansscholen uit Houten. In totaal gaat het 
in 2018 om ruim 90 culturele verhuringen (Houtense 
gezelschappen). Gelet op de gegeven doelstelling van de 
stichting en de aard van de verhuringen wordt er in al deze 
gevallen gewerkt met een ‘vriendelijke’ huurprijs, dat wil 
zeggen tegen de kostprijs (alleen de directe harde kosten 
zoals technisch personeel). Aan de Slinger maakt in de 
facturering naar de gezelschappen zichtbaar welk huurprij-
zen zij hadden moeten betalen volgens de commerciële 
huurtarieven. Van alle amateurverhuringen bedroeg het 
totale verschil tussen de ‘vriendelijke’ huur en commerciële 
huur in 2018 € 30.050,-.
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Naast de bovengenoemde verhuur is er 117 maal gebruik 
gemaakt van de Theaterzaal. Voornamelijk door niet-
Houtense culturele organisaties. Met name het huren van 
de zaal om te monteren, gevolgd door een try-out, blijkt 
erg in trek. Deze verhuringen zorgen dat het mes aan twee 
kanten snijdt: het genereert huuropbrengsten en biedt aan 
ons theaterpubliek try-outs van gezelschappen en artiesten 
van het kaliber waar Aan de Slinger eigenlijk een maatje te 
klein voor is. Op deze wijze worden in het theater mooie 
publiekstrekkers gepresenteerd. Tenslotte hebben verschil-
lende Houtense bedrijven gebruik gemaakt van het theater 

voor een congres of feest. Zo hebben we bijvoorbeeld 
mogen ontvangen: personeel gemeente Houten, leden IKH, 
leden OKK en ZZP Houten, Rabobank Kromme Rijnstreek, 
VO Raad. 

Als maatschappelijk ondernemer biedt Aan de Slinger de 
Theaterzaal (inclusief techniek en technici) driemaal per 
jaar aan, aan organisaties met een goed doel. Bijvoorbeeld 
de benefietavond van het Hospice Kromme Rijnstreek, De 
Zonnebloem, etc.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

29



Financieel: toelichting op de jaarrekening
Ook 2018 eindigt, zoals alle jaren sinds de start van Aan de 
Slinger, in de zwarte cijfers. Wij zijn hier zeer trots op, vooral 
in de wetenschap dat de gemeentelijke subsidie aanzienlijk 
lager is in vergelijking met andere theaterorganisaties in 
Nederland. Door afspraken die de gemeente Houten heeft 
gemaakt met onze grote huurders College de Heemlande 
en het Houtens Muziek Collectief staan de huurinkomsten 
voor dit deel onder druk. Andere verhuurinkomsten weten 
de teruggang van huurinkomsten van deze huurders deels 
te compenseren. We zullen dit weer onder de aandacht van 
de gemeente Houten brengen.

De cijfers geven een stabiel beeld in vergelijking met de 
begroting en voorgaande jaren. De enkele opvallende 
verschillen tussen de realisatie en begroting worden 
hieronder toegelicht.

Toelichting op de balans:
•  bestemmingsreserve vervanging (theater)inventaris is 

gedaald. In 2018 zijn de investeringen gedaan volgens 
het overeengekomen tienjarenplan met de gemeente 
Houten. De grotere investeringen zijn: nieuwe website, 
LED horizon verlichting, herstel theaterstoelen grote 
zaal, nieuwe computers, wasmachine en droger en 
buitenreclame. We hebben twee nieuwe bestemmingen: 
voor een  lichtkunstwerk in de vide en voor het festival 
Loeren bij de Boeren 2020.

 
Toelichting op de exploitatie:
Baten 
Er zijn in 2018 meer kaarten verkocht voor het kalenderjaar 
2019, waardoor een mutatie vooruitontvangen entreegel-
den nodig is. Voorwaarden om korting te krijgen op de 
toegangsprijzen zijn aangescherpt. Entreegelden film zijn 
hoger dan in 2017 door meer filmbezoekers. Het verschil 
met 2017 klopt niet helemaal, omdat in 2018 is gebleken 
dat de filminkomsten 2017 te laag zijn gepresenteerd in de 
jaarrekening.

Overige bedrijfsopbrengsten
De huuropbrengst van College de Heemlanden is lager 
door een dalend aantal leerlingen. De huur die het College 
betaalt aan Aan de Slinger is hiervan afhankelijk. Verder 
zien we een daling van leerlingen van het HMC waardoor de 
docenten minder uren huren. De commerciële en culturele 
verhuringen zijn licht gestegen.

Lasten
Kostprijs van de omzet
De huur van de  film en het transport zijn te hoog begroot. 
De uitkoopsommen van de artiesten zijn lager omdat we 
acht voorstellingen minder hebben geprogrammeerd dan 
in 2017. 

Activiteiten van Educatie en Cultuur Aan de Slinger worden 
steeds vaker gezamenlijk georganiseerd. Bij elkaar opgeteld 
zijn de kosten redelijk gelijk aan de begroting. De geboekte 
kosten op post ‘huur externe catering’ worden doorbere-
kend aan de huurders.

Lonen, salarissen en sociale lasten
De brutolonen zijn lager in verband met een personeelswis-
selingen. 

Huisvestingskosten
Energiekosten hoger dan begroot maar lager dan 2017.

Kantoorkosten
Er is minder aangeschaft dan voorzien. De onderhoudskos-
ten vielen dit jaar lager uit. Deze kostenpost kan per jaar 
fluctueren door meer of minder noodzakelijk onderhoud 
aan het gebouw.

Algemene kosten
Er wordt een donatie gedaan aan bestemming ‘lichtkunst-
werk vide’.

Martijn Koning
speelde Koning te rijk in 2017
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Nawoord
De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht van Aan 
de Slinger bedanken talloze personen en instanties die haar 
ondersteund hebben.

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

We bedanken onze sponsoren en de vele particuliere 
fondsen die onze activiteiten in 2018 hebben gesteund 
en een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de 
nieuwe trap.

We bedanken de ruim 1300 ‘Theatervrienden’ van Aan de 
Slinger. De extra inkomsten hiervan komen ten goede aan 
onze programmering, in het bijzonder aan jong talent.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en medewerkers. Hun 
inzet en enthousiasme is onmisbaar voor het draaiend 
houden én het succes van Aan de Slinger. Tot slot dank aan 
alle bezoekers van Aan de Slinger die ons altijd weer weten 
te vinden!
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