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INLEIDING

2020, WAT EEN JAAR… HET BEGON ZO VEELBELOVEND. HET LEEK HET BESTE JAAR OOIT TE WORDEN. 
DE THEATERZALEN ZATEN BOMVOL, DE AFDELING KUNSTEDUCATIE EN -PARTICIPATIE BEDACHT 
VOL ENERGIE NIEUWE PLANNEN EN ZORGDE ERVOOR DAT WAT WE AL DEDEN, STEEDS BETER LIEP. 
DE AFDELING HORECA EN VERHUUR HAD DE VOLSTE AGENDA SINDS 10 JAAR. WE VERHEUGDEN 
ONS OP DE MAANDEN DIE VOOR ONS LAGEN. OP AL DIE MOOIE ACTIVITEITEN, DE VOLLE ZALEN, DE 
VELE CURSUSSEN EN BIJZONDERE VERHURINGEN DIE IN HET VERSCHIET LAGEN. DE INLOOP VAN 
BEZOEKERS, DE SPANNING IN DE COULISSEN, HET GEROEZEMOES IN DE FOYER, HET GERINKEL VAN 
KOFFIEKOPJES, HET GEPROOST EN GELACH, DE KINDEREN DIE DOLENTHOUSIAST DE VIER TRAPPEN 
NAAR HET KUNSTENCENTRUM BEKLIMMEN OM EEN LES TE VOLGEN. DE SFEER WAS GOED EN DE 
ENERGIE HOOG.

COVID	19
Helaas kwam dit alles op 12 maart met een schok tot 
stilstand. De coronacrisis diende zich aan. Deze nog 
steeds voortdurende crisis laat diepe sporen achter in 
onze samenleving. In fysiek, mentaal en economisch 
opzicht zijn het zware tijden. Voor iedereen. Nog steeds. 
De persconferenties van het kabinet geven nog niet veel 
perspectief, niet voor ons, maar ook niet voor de andere 
sectoren die gesloten zijn. Ook bezoekers, klanten, 
cursisten, samenwerkingspartners en stakeholders 
kunnen niet bediend worden op de manier waarop ze 
dat van ons gewend zijn, terwijl er zo gesnakt wordt naar 
actie en uitzicht. Of om Ilja Leonard Pfeiffer te citeren:

“Het	leven	is	gereduceerd	tot	overleven.	Maar	zonder	de	franjes	
is	er	geen	reet	meer	aan.	Dat	is	de	les	die	het	virus	ons	inpepert.	
Wat	werkelijk	van	waarde	is,	is	onhygiënisch.	Zingen	in	een	
vol	theater,	dansen	in	de	bedompte	gewelven	van	een	afgeladen	
club,	onbekenden	zoenen,	flaneren	met	een	lachende	vrouw	aan	
je	arm,	samenzweren	met	vrienden	in	de	kroeg,	onzichtbaar	
huilen	in	een	volle	bioscoop,	geraakt	worden	door	een	toneelstuk	
en	daarover	na	afloop	niet	uitgepraat	raken	in	de	van	geestdrift	
zoemende	foyer,	dat	zijn	de	dingen	die	het	overleven	zin	zouden	
moeten	geven.	Onze	vleugels	moesten	worden	afgeknipt	voordat	
we	beseften	hoe	graag	we	vlogen.	Wie	zegt	dat	kunst	slechts	
franje	is,	heeft	gelijk,	want	het	gaat	om	de	franje.”		
(Column in De Standaard van 22 februari 2021) 

WAT	KAN	WEL
Na de klap, die tweede week in maart, hebben we ons 
met man en macht ingezet en gefocust op wat wel kon. 
Voor de franje, om de moed erin te houden, om troost en 
afleiding te bieden en om aan de gang te blijven. Om te 
doen waar we goed in zijn en waarvoor we bestaan.

We maakten een programma dat geschikt was voor 
een kleiner publiek in intiemere setting. We bewogen 
mee met de steeds ruimere en daarna weer krappere 
mogelijkheden. Cursussen werden buiten in de open 
lucht gegeven en toen er toestemming kwam om deze 
weer binnen te geven, werden hiervoor de theaterzalen 
gebruikt, vanwege de extra ruimte. We hielden contact 
met onze cursisten, klanten, huurders en stakeholders. 
We verplaatsten en verplaatsten en verplaatsten 
voorstellingen. We vroegen subsidies en steun aan daar 
waar kon. We pasten ons gebouw, foyers en zalen aan om 
bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen laten 
houden. We maakten een wekelijkse talkshow. We gaven 
online les. We maakten leerplannen. We ruimden het 
gebouw op. We schuurden de theatervloeren. We maakten 
alles schoon. We optimaliseerden onze werkprocessen. 
We dachten na over de toekomst. We lieten van ons horen. 
We waren daar. 
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FINANCIEEL	RESULTAAT	
De omzet uit activiteiten van de stichting is dit jaar 
aanzienlijk minder dan in 2019. Ook DE KOM Horeca bv 
had het zwaar, zij had maar liefst 68% minder omzet dan 
het jaar ervoor. Toch sluit DE KOM dit jaar af met maar 
een klein negatief resultaat.

STEUN
Dit heeft alles te maken met de extra steun van 
gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht, het Rijk en 
Fonds Podiumkunsten die we hebben gekregen. Door 
steunmaatregelen zoals TVL en NOW, maar ook door 
de toekenning van extra subsidie. Daarvoor veel dank. 
Zonder deze steun had het resultaat er heel anders 
uitgezien. Daarnaast hebben we een maximaal bedrag 
uit het Kickstart Cultuurfonds en een bedrag van de 
gemeente Nieuwegein mogen ontvangen voor onder 
andere het aanpassen van de foyer. Ook hiervoor veel 
dank. Behalve de noodzakelijke financiële bijdrage was 
gemeente Nieuwegein afgelopen jaar meedenkend, 
snel schakelend, belangstellend en bezorgden ze ons 
met regelmaat een hart onder de riem. We voelden ons 
daardoor zeer gesteund. Maar niet alleen de gemeente, 
ook onze bezoekers, cursisten, huurders en stakeholders 
lieten met regelmaat positief van zich horen. Met 
donaties, kaartjes, bloemen, bonbons en mooie woorden. 
Hierdoor was 2020 te dragen.

PLAN	2021-2024
2020 was het laatste jaar van ons plan 'DE KOM op 
koers 2018-2020'. Daarin deden we een aantal beloftes, 
waaronder het bieden van een brede en belangwekkende 
programmering, het zijn van een gezonde organisatie 
met enthousiaste en toegewijde medewerkers, dat 
financieel op orde is met voldoende weerstand. Daar 
waren we behoorlijk mee op weg. De focus in 2020 lag 
op verdere ontwikkeling van het kunstencentrum, het 
HR-beleid en DE KOM als broedplaatsfunctie. Dit om 
de beloofde sterke positie van educatie en DE KOM 
als onmisbare speler in het lokale en regionale veld te 
vervullen met tevreden en enthousiaste medewerkers. 
COVID-19 heeft met name 'blended learning', het 
professionaliseren van interne werkprocessen en het 
aanstellen van een HR-professional versneld. Maar ook 

één en ander vertraagd. De focus van het kunstencentrum 
lag voornamelijk op het zoveel mogelijk door laten gaan 
van de lessen. Er was geen ruimte om de gewenste en 
noodzakelijke vernieuwingen verder vorm te geven. 
Inmiddels zijn we gewend aan het online lesgeven en zijn 
er twee nieuwe coördinatoren aangesteld. Zij zullen de 
voorgenomen vernieuwingen verder oppakken. In het 
najaar 2021 presenteren we ons plan 2021-2024. Daarin 
zullen we uitgebreid stil staan bij de beloftes van de 
afgelopen jaren en vanzelfsprekend ook bij de toekomst. 
Wendbaarheid, duurzaamheid en inclusie zijn enkele 
thema’s die aan de orde komen. 

MEDEWERKERS
Ondanks COVID-19 zijn er in 2020 veel activiteiten 
gerealiseerd. Alle medewerkers bleven met passie, 
inspiratie en ondernemerschap verder bouwen op de 
fundamenten die er zijn gelegd. We werkten eraan om 
van belang en aanwezig te zijn. Ik wil de medewerkers 
hiervoor enorm complimenteren. Ondanks dat we soms 
pijnlijke beslissingen hebben moeten nemen, hebben zij 
ervoor gezorgd dat we in een ingewikkeld jaar plannen 
bleven maken en uitvoerden, dat we optimistisch bleven, 
flexibel en enthousiast. Dat we ondanks alles er toch een 
heel bijzonder jaar van hebben gemaakt. 

2021
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is de 
coronacrisis nog steeds gaande. Dit heeft gevolgen voor 
komend jaar. We houden rekening met verschillende 
scenario's die we regelmatig bespreken met de 
stakeholders. Ondertussen werken we hard achter de 
schermen om alles te optimaliseren zodat we, zodra we 
weer open kunnen, iedereen met open armen kunnen 
verwelkomen.

Ariane Kop | directeur bestuurder
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MAATREGELEN

GEVOLGEN	THEATER	2020	
15-12 t/m heden Gesloten
19-11 t/m 14-12  Max. 30 personen
14-10 t/m 18-11 Gesloten (14-10 vanaf 22.00 uur)  
28-09 t/m 14-10 Max. 250 personen (ontheffing VRU), sluiting horeca 22.00 uur 
01-07 t/m 27-09 Maximale capaciteit zolang 1,5 meter gewaarborgd blijft
  Rabobankzaal: 180; Kleine zaal: 85
01-06 t/m 30-06 Max. 30 personen
12-03 t/m 31-05 Gesloten (12-3 middagvoorstelling wel, avondvoorstelling niet)

GEVOLGEN	KUNSTENCENTRUM	2020
15-12 t/m heden Gesloten
09-11 t/m 14-12 Deels geopend voor leerlingen t/m 17 jaar (voor 18 t/m 20 jaar gesloten)
04-11 t/m 08-11 Gesloten (vanaf 22.00 uur)
01-06 t/m 04-11 Individuele lessen gaan door, restricties voor groepslessen
16-03 t/m 31-05 Gesloten

GEVOLGEN	HORECA	EN	VERHUUR	2020
14-10 t/m heden Gesloten (14-10 vanaf 22.00 uur)
28-09 t/m 13-10 Max. 30 personen per ruimte, sluiting horeca 22.00 uur 
01-07 t/m 27-09 Max capaciteit zolang 1,5 meter gewaarborgd blijft
  Rabobankzaal: 180; Kleine zaal: 85
01-06 t/m 30-06 Max. 30 personen
12-03 t/m 31-05 Gesloten (12-3 avondvoorstelling niet, middagvoorstelling nog wel)

Uitzondering verhuur: kwetsbare groepen zoals Theater Totaal en Vluchtelingenwerk

Dit	jaar	hebben	we	73.069	drempeloverschrijdingen	gerealiseerd	bij	de	verschillende	activiteiten	die	DE	KOM	in	haar	gebouw	
heeft	verzorgd.	In	2019	waren	dit	er	nog	241.752.
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1. PODIUMKUNSTEN

HET PROGRAMMA VAN 2020 BEGON MET EEN SUCCESVOL NIEUWJAARSFEEST. TOT AAN DE 
ZOMER STOND DE AGENDA VOL GEPROGRAMMEERD. MET NAME IN MAART EN APRIL WAREN VEEL 
VOORSTELLINGEN UITVERKOCHT. VOORAL HALF MAART WAS ERG DRUK, MET MAAR LIEFST 4 
UITVERKOCHTE VOORSTELLINGEN ACHTER ELKAAR. HELAAS KREGEN WE OP 12 MAART HET BERICHT 
DAT DE KOM MOEST SLUITEN VANWEGE HET CORONAVIRUS. NIENKE PLAS ZOU DEZE AVOND VOOR 
EEN VOLLE ZAAL SPELEN. ALLE BEZOEKERS WERDEN DIRECT AFGEZEGD EN NIENKE KEERDE 
HALVERWEGE HAAR REIS WEER HUISWAARTS. 

Vanaf dat moment zijn we zoveel mogelijk voorstellingen 
gaan verplaatsen. In eerste instantie nog naar mei en 
juni, maar al gauw bleek dat spelen voor volle zalen er 
voorlopig niet in zou zitten. In de tussentijd zijn we 
gestart met een online talkshow. Er lagen voor de crisis 
al plannen voor een maandelijkse talkshow vanuit het 
theatercafé, maar door de pandemie is dit versneld 
opgepakt. De KOM OP! peptalkshow verscheen wekelijks, 
met items over Nieuwegein en onder anderen artiesten 
die tijdens de lockdown in DE KOM gespeeld zouden 
hebben. De afdeling techniek verzorgde de opnames. De 
talkshows konden via de website en YouTube bekeken 
worden. Zo konden we toch nog een platform blijven 
bieden voor cultuur en Nieuwegeinse gebeurtenissen. 
Nadat er versoepelingen van de maatregelen werden 
aangekondigd, zijn we live gegaan met de talkshow 
vanuit de kleine zaal met een klein publiek. Sinds de 
tweede lockdown zijn we weer teruggeschakeld naar 
een online talkshow die sindsdien maandelijks wordt 
uitgezonden. 

Tijdens de eerste lockdown is tevens alles gereed gemaakt 
om bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen  
houden. Dit betekende dat er nog ongeveer 180 mensen 
in de Rabobankzaal plaats konden nemen en 85 in de 
kleine zaal, die een nachtclubsetting kreeg. Er kwam 
nieuw aanbod dat hierop inspeelde met bijpassende 
financiële afspraken. Hierdoor konden in september en 
begin oktober toch nog een aantal mooie en succesvolle 
voorstellingen geprogrammeerd worden. Seizoen 2020-
2021 startte in september met een ‘preview talkshow’, met 
gasten zoals Silvester, Marja van Katendrecht en Annick 
Boer. Het aangepaste aanbod voor het najaar leverde 
unieke voorstellingen op, zoals de openbare repetitie van 
I, van Igone de Jongh en de musical Een	leven	samen. De 
nieuwe indeling van de zalen bracht een totaal andere 
sfeer en bijzondere ervaringen. Zo was bijvoorbeeld de 
voorstelling van Herman van Veen met 180 bezoekers in 
de Rabobankzaal erg intiem. Hiernaast werden er ook 
films vertoond in de kleine zaal, waar positief op werd 
gereageerd. 

Helaas moest DE KOM half oktober toch weer dicht. 
Vanaf eind november mochten we weer 30 personen 
per voorstelling ontvangen. Ook al was het voor een 
klein publiek, het was fijn om weer open te zijn. Ook het 
publiek was blij om er weer even op uit te kunnen. De 
voorstellingen werden 2 of soms 3 keer per middag of 
avond gespeeld. Javier Guzman speelde zijn voorstelling 
zelfs 4 keer per dag. Hij speelde op zondag 13 december 
in DE KOM, dit was tevens de laatste voorstelling van 
2020. Op 15 december moesten we de deuren opnieuw 
sluiten en werden de laatste voorstellingen van 2020 
geannuleerd. 

STADSPROGRAMMERING
Sinds september 2019 heeft DE KOM een stads- en 
randprogrammeur. Er lagen veel ideeën klaar voor 2020, 
zoals een nieuw jasje voor City zingt, het uitbouwen 
van het PLUS- café en een opvolging van Herfst	en	
Nieuwegein. Ondanks dat deze niet door konden gaan, 
was de rol van de stads- en randprogrammeur in deze 
periode zeer waardevol. De banden met de gemeente en 
diverse organisaties in de stad werden met  verschillende 
projecten versterkt. Als eerste door de talkshow, 
zoals hierboven al beschreven. Maar ook met een 
jongerenzomerprogramma en Orange the World (de 
week tegen mishandeling van vrouwen). We merken dat 
de verschillende Nieuwegeinse partners onze stads- en 
randprogrammeur steeds beter weten te vinden. Ook voor 
2021 liggen er veel potentiële samenwerkingen in 
het verschiet. 

Ondanks de lastige en veranderlijke situatie hebben we 
ook een aantal nieuwe ontdekkingen gedaan: hoe we 
online ook programma’s kunnen maken, dat de kleine 
zaal indelen als een nachtclub een hele intieme sfeer 
met zich meebrengt, dat een drankje mee de zaal in bij 
sommige voorstellingen de beleving verhoogt en dat het 
boeken op kortere termijn ook spannend en goed kan zijn. 
We willen deze nieuwe ontdekkingen zeker behouden 
voor de toekomst!
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PROFESSIONELE PODIUMKUNSTEN

2020 2019 2018 2017 2016  

cabaret / kleinkunst 30 44 53 44 43

dans 3 11 6 6 7

toneel 14 17 25 20 30

muziek 19 59 38 52 46

musical/muziektheater/specials 10 19 22 14 28

jeugd- en familievoorstellingen 24 30 29 37 36

overig 12 7 3 2

aantal voorstellingen 112 187 176 175 190

overige programmering 6 16 16

totaal aantal voorstellingen 118 203 192 175 190

totaal aantal bezoekers 21.339 55.646 54.487 49.250 48.704
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ZAALBEZETTINGSPERCENTAGE 2020 2019 2018 2017 2016

Rabobankzaal 42% 69% 70% 68% 62%

kleine zaal 40% 65% 63% 53% 56%

* Waarvan respectievelijk 2 (2020), 20 (2019), 15 (2018), 17 (2017), 11 (2016) en 7 (2015) voorstellingen in het theatercafé en op andere locaties 

HERKOMST TROUWE THEATERKLANTEN* 2020 2019 2018 2017 2016

Nieuwegein 61% 57% 56% 57% 54%

Utrecht 5% 6% 7% 8% 9%

IJsselstein 6% 7% 6% 6% 7%

Houten 7% 7% 6% 7% 7%

Vianen 3% 4% 4% 3% 4%

Maarssen 3% 3% 3% 3% 3%

Vleuten 2% 2% 2% 2% 2%

De Meern 3% 2% 2% 2% 2%

Overige 10% 12% 14% 12% 12%

* Trouwe klanten (3 of meer voorstellingen)

Zie voor overzicht gebruik theaterzalen en overige ruimtes hoofdstuk 3 horeca en verhuur.
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2. KUNSTENCENTRUM

A. ACTIVITEITEN VRIJE TIJD 

Het kunstencentrum heeft bij de vrijetijdslessen door 
de maatregelen tegen corona een minder grote toeloop 
aan cursisten gezien. Daarentegen merken we dat we veel 
credits hebben opgebouwd bij ons vaste-klantenbestand 
en de cursisten goed met ons meebewegen in het online 
aanbod. Het kunstencentrum ging dicht op 16 maart 
en weer open op 1 juni. Er werd vlot geschakeld naar 
het online geven van de (groeps)lessen en cursussen. 
Ook konden de theatrale finales binnen de gestelde 
maatregelen georganiseerd worden.

Nadat de maatregelen in juli versoepelden, startten we in 
september enthousiast met het jaarlijkse Open Huis. We 
deden dat in een aangepast programma dat goed bezocht 
werd. Het was gezellig druk, het gebouw bruiste en zowel 
medewerkers als bezoekers waren blij dat een dergelijk 
evenement weer gehouden kon worden. 

Op 4 november moest DE KOM helaas weer dicht, maar 
het kunstencentrum mocht op 9 november weer open. 
Helaas moest dit op 15 december alsnog gesloten worden. 

TOEKOMST
De komende jaren zet het kunstencentrum in op 
samenspel en kruisbestuiving, beeldende lessen, 
theaterlessen, ‘t JoNg jeugdorkest, de Talentenklas, 
open podia, vakantie-activiteiten, het curriculum en de 
leerdoelen met betrekking tot het cursusaanbod. Naast 
verdieping van het huidige cursusaanbod willen we 
door middel van exposure, vernieuwde uitstraling van 
de uitingen en de 4e verdieping een boost geven aan DE 
KOM als de culturele inspiratie- en ontmoetingsplek van 
Nieuwegein.  
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2020
Het aantal leerlingen en cursisten die deelnemen aan 
activiteiten in de vrije tijd is licht gedaald. Dit heeft 
waarschijnlijk met de coronacrisis te maken. Het aantal 
musicalleerlingen is daarentegen licht gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. Ook is er een 16+ groep bij de 
musicalafdeling in het leven geroepen. Dit betreft een 
groep oud-cursisten die zo graag terug wilde komen, dat 
er voor hen een cursus op maat is gemaakt. Deze cursus 
biedt jongere musicalcursisten perspectief voor de 
toekomst, waarmee in het curriculum een langere leerlijn 
uitgezet kan worden. Daar waar jongeren normaliter 
uitvliegen vanwege studie en bijbaantjes, hebben we bij 
DE KOM de harten van deze doelgroep blijkbaar gestolen.  

Het aanbieden van korte cursussen is ondanks de 
coronacrisis toch opgepakt. Dit heeft geresulteerd 
in cursussen DJ, muziek met baby’s en peuters en de 
muziektuin. De cursistenaantallen van deze korte 
cursussen waren niet heel hoog, maar dat is begrijpelijk 
gezien de omstandigheden.  

De Talentenklas die mogelijk wordt gemaakt door de 
business partners van DE KOM heeft door de lockdowns 
al twee keer stil gestaan. De cursisten van deze unieke 
groep talenten krijgen hopelijk vanaf april 2021 de 
gelegenheid hun activiteiten verder op te pakken en 
zich voor te bereiden op de eindproductie. Wanneer het 
weer kan, krijgen deze leerlingen een op maat gemaakt 
programma met specialistische lessen en workshops 
muziek, toneel en musical.   
 

TOTALEN 2020 2019 2018 2017 2016 

Totaal aantal leerlingen/cursisten 474 524 585 600 564

Contacturen 9.847 9.365 11.346 10.257 10.851

Toelichting op de tabel

De tabel geeft het aantal leerlingen weer die in 2020 zijn gestart met een cursus (minus inschrijvingen voor een proefles). Het aantal contacturen is 

berekend als: het aantal gevolgde lessen x de duur van de lessen.  
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VOORSTELLINGEN	EN	OPTREDENS	
Gedurende het cursusseizoen organiseren docenten 
optredens en events in de theaterzalen van DE KOM. Dit 
jaar deden daar ondanks de beperkingen (1,5 meter en 
max. aantal bezoekers) bijna alle leerlingen van muziek, 
dans, musical en toneel aan mee. Bijna 850 bezoekers 
waren daarbij aanwezig. 
 

B. ONDERWIJSACTIVITEITEN

Zo bruisend als 2020 begon, zo groot was de 
koerswijziging in de vele projecten die DE KOM verzorgt 
in het onderwijs vanaf de lockdown medio maart. 
Trajecten als Cultuureducatie met Kwaliteit, de Muziek 
Impuls Regeling en Cultuurcoachactiviteiten namen 
een totaal andere richting. Werd in eerste instantie 
alles gecanceld of opgeschort wat gepland stond, in de 
loop van het jaar ontstonden verrassende initiatieven 
en nieuwe ideeën, in enkele gevallen ook door scholen 
zelf aangedragen. Het was voor zowel scholen als DE 
KOM improviseren, inspelen op de mogelijkheden van 
het moment en op korte termijn plannen en uitvoeren. 
Cultuureducatie is inmiddels een vast onderdeel 
van het curriculum op alle scholen PO en VO in 
Nieuwegein en DE KOM dé partner in het organiseren 
van cultuureducatieprojecten en –trajecten voor deze 
zelfde scholen. Korte lijnen, snelle communicatie en een 
uitgebreid netwerk aan professionele docenten zorgden 
ervoor dat er ondanks de coronamaatregelen in 2020 
alsnog een rijk scala aan cultuureducatieactiviteiten 
heeft kunnen plaatsvinden. Zowel op de eigen locatie 
van de scholen als in DE KOM zelf waren er, weliswaar 
minder dan doorgaans het geval is, tal van workshops, 
georganiseerd en (deels) uitgevoerd door het ‘team 
projecten’. Dit team bestaat uit 3 breed inzetbare 
docenten, elk specialist op hun eigen vakgebied (muziek, 
dans/theater, beeldend/nieuwe media) die alle 3 goede en 
nauwe contacten onderhouden met alle scholen. 

PRIMAIR	ONDERWIJS	
DE KOM is in het primair onderwijs met verschillende 
cultuureducatietrajecten actief op scholen. 
In opdracht van de gemeente Nieuwegein voert DE KOM 
het landelijke verdiepingsprogramma Cultuureducatie 
Met Kwaliteit (CMK) uit. Alle kunstdisciplines 
komen daarbij aan bod. Welke kunstdiscipline wordt 
geïmplementeerd en hoe, wordt samen met de scholen 
bepaald. Het mes snijdt daarbij uiteindelijk aan twee 
kanten. Aan de ene kant worden leerlingen meegenomen 

in een traject van verdieping op het gebied van muziek, 
dans, theater, beeldend of nieuwe media. Aan de andere 
kant vormen deze lessen een coaching on the job 
voor leerkrachten, waarbij uitwisseling van kennis en 
vaardigheden aan de basis staan van het bestendigen 
van kunsteducatie. De coronamaatregelen duwden 
vele scholen het afgelopen jaar in een andere richting. 
Voor een aantal scholen bleek de coronaregelgeving 
uiteindelijk een zodanige impact te hebben dat het 
logistiek en/of organisatorisch niet meer mogelijk was 
voor DE KOM om cultuureducatielessen uit te kunnen 
voeren binnen de schoolmuren. Andere scholen werden 
buitengewoon inventief om samen met DE KOM een 
alternatief te creëren. Enkele voorbeelden:

Bij De Toonladder Galecop werd niet een eindmusical, 
maar een eindfilm gemaakt. 41 leerlingen maakten onder 
leiding van een vakdocent van DE KOM, de juffen van 
de bovenbouw en een enthousiaste vader een succesvol 
eindproduct. Het eindproduct is, na een boel nachtelijke 
uren van monteren, vertoond aan alle ouders in de zaal 
van de petanque-vereniging in Galecop op een warme 
zomerse avond.  
 
Voor De Evenaar en De Schouw heeft DE KOM een aantal 
activiteiten in het kader van de door de scholen zelf 
geïnitieerde Zomerschool georganiseerd. Vanuit de 
behoefte van deze scholen om een zomerprogramma te 
organiseren voor met name leerlingen met een leer- en 
of taalachterstand (al dan niet door coronamaatregelen 
opgelopen) werden workshops theater en drama 
gecreëerd om aan te sluiten op leerdoelen van de scholen, 
met name op het gebied van cognitieve vaardigheden en 
talentontwikkeling. 

De landelijke regeling Muziek Impuls liep in 2020 op 4 
basisscholen. In dit traject verzorgt een team docenten 
doorlopende leerlijnen muziek op scholen voor 
leerlingen en trainen parallel daaraan de leerkrachten 
zodat deze op den duur zelf muziekonderwijs op school 
kunnen geven. Tot aan de lockdown liepen doorlopende 
muziekimpulstrajecten op de scholen Vroonestein, 
De Toonladder Zuilenstein en Het Vogelnest. De 
coronamaatregelen legden dit traject voor de rest van 
het jaar zo goed als stil. Het Vogelnest moest haar 
deuren sluiten aan het einde van schooljaar 2019-2020. 
De muziekimpulsregeling liep daarmee op deze school 
ten einde. De laatste 6 weken van het schooljaar zijn er 
schoolbreed veel leuke muzieklessen geweest om het 
traject mooi af te sluiten. Op De Schouw verzorgde DE 
KOM in oktober schoolbreed een muziekcircuit. Op een 

KOM PRODUCTIES AANTAL VOORSTELLINGEN AANTAL BEZOEKERS

voorstellingen leerlingen kunstencentrum 10 850

talkshow 5 172

overig* 15 1.006

TOTAAL  30 2.028
* KOMopLIVE, KOM Proeven etc.
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vrijwel volledige schooldag was er een grote variëteit 
aan muziekworkshops, van kleuterliedjes en -dansjes tot 
capoeira, van muziektheater tot gitaar spelen en van je 
eigen beats produceren op een laptop tot samba reggae 
drummen op echte Braziliaanse trommels. Daarbij 
werden met een inventief logistiek plan, dat de school en 
DE KOM samen ontwikkelden, de coronamaatregelen in 
acht genomen. 

In lijn met de huidige coronaregelgeving waarbij een 
verbod van kracht is op evenementen, werden er geen 
‘live’ presentaties, eindvoorstellingen of producties van 
dien aard waarbij ouders normaal gesproken aanwezig 
zijn, georganiseerd. Aan het totale reguliere programma 
van alle cultuureducatieactiviteiten voor het basis- en 
speciaal onderwijs namen in 2020 4.885 kinderen deel en 
werden ruim 131 leerkrachten ondersteund. 

VOORTGEZET	ONDERWIJS	
In het kader van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming 
(CKV) organiseert DE KOM Cultuurdagen (CKV-dagen) 
voor 3e en 4e klassen van VMBO, HAVO en VWO. Alle 
scholen voor het voortgezet onderwijs participeren in de 
Cultuurdagen, ook de dependances buiten Nieuwegein. 
In 2020 hebben uiteindelijk 2 Cultuurdagen plaats 
kunnen vinden; begin maart voor het Oosterlicht College 
en begin december voor het Cals College. Doorgaans 
bestaat de opzet van de dagen uit het bezoeken van 
een voorstelling en deelname aan een of twee door 
de leerlingen zelf vooraf gekozen workshops zoals 
capoeira, VJ, games maken, percussie en mode en 
design. De Cultuurdag voor het Cals College vond in 
afgeslankte vorm plaats, zonder voorstelling en met 
een strak logistiek plan om de coronaregelgeving 
te waarborgen. Zowel de opzet als uitvoering was 
zeer geslaagd voor zowel DE KOM als de school. Het 
Oosterlicht College koos ervoor de Cultuurdagen uit te 
breiden met een additioneel lesprogramma bestaande 
uit modules dans, VJ, film en theatertechniek. Het 
Cals College ging daarnaast aan de slag met een 
coverbandtraject, waarin leerlingen in bandvorm liedjes 
leren spelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
studio- en opnamefaciliteiten binnen DE KOM om zo 
een eindproduct vast te leggen. Dit traject werd tijdens 
de tweede lockdown stilgelegd, maar zal later worden 
gecontinueerd. Zeer succesvol was de pilot voor een 
Inspiratiebijeenkomst voor 3 HAVO van het Oosterlicht 
College, waarbij een dansdemonstratie, een TED-talk 
en workshop van een professionele breakdancer als 
middel werden gebruikt om persoonlijke ontwikkeling, 
kernwaarden en keuzes maken in het leven bespreekbaar 
te maken. 

De nieuwe landelijke regeling, ‘Versterking CKV in het 
VMBO’ wordt uitgevoerd op twee scholen; Oosterlicht 
Vianen en VSO STIP. Bij VSO STIP loopt een beeldend 
traject waarbij wordt gewerkt met onder andere papier, 
textiel, plastische materialen, verschillende teken- en 

schildermaterialen, van fijne motoriekgepriegel tot grof 
schilderwerk. Daarnaast maakt deze school gebruik 
van de regeling Muziek Impuls. Oosterlicht Vianen 
werkt met inspiratielessen theater en muziek. Ook 
ondersteunt DE KOM de school in de ontwikkeling van 
lesplannen cultuureducatie. De coronaregelgeving heeft 
de uitvoering van deze trajecten in de loop van het jaar 
bemoeilijkt. 

Naast de CKV-activiteiten werden middels het 
cultuurcoachtraject veel nieuwe initiatieven ontplooid 
voor jongeren en middelbare scholieren. Meer daarover 
onder kopje C Verbinding in de Wijk. Aan al de projecten 
en lessen namen 1.365 scholieren en meer dan 25 docenten 
deel. 

URBAN	DANCE	EVENT
Het Urban Dance Event is uitgegroeid tot een evenement 
waarin aandacht is voor alle Urban Arts. Door een nauwe 
samenwerking met professionele dance crews nemen 
breakdance groepen vanuit heel Nederland deel aan de 
battles. Dit evenement en het gehele lestraject eromheen 
in PO en VO hebben niet plaats kunnen vinden in 2020. 

C.	VERBINDING	IN	DE	WIJK
DE KOM creëert en organiseert veel verschillende 
activiteiten in de wijk. De gemeentelijke regeling 
‘combinatiefunctionaris cultuur’ (Cultuurcoach) 
maakt dit mogelijk. Cultuurcoaches zijn in de vorm 
van kunstdocenten aanwezig op school, bij een BSO of 
in het wijkcentrum. Het opbouwen en onderhouden 
van duurzame en actieve relaties in de wijk, tussen 
school, instellingen en bewoners zijn het uitgangspunt. 
Cultuurlessen in de school en culturele activiteiten 
buiten de school zijn het middel om die relaties te 
creëren en te bestendigen. Denk hierbij aan samen 
muziek maken, dansen of een theatervoorstelling maken. 
Cultuurcoachactiviteiten brengen niet alleen kinderen 
en jongeren, maar ook ouderen in aanraking met kunst 
en cultuur. Ook voor wie dat minder vanzelfsprekend 
is. Met dit traject ambieert DE KOM kunst en cultuur 
bereikbaar te maken voor alle kinderen, ouders en 
ouderen in de wijken. DE KOM werkt daarbij nauw samen 
met scholen PO en VO, kinderopvangorganisaties, De 
tweede verdieping, MOvactor en SportID Nieuwegein. 
De activiteiten variëren van kortlopende projecten tot 
trajecten die een heel schooljaar lang worden uitgerold.

In samenwerking met SportID Nieuwegein verzorgde DE 
KOM diverse workshops gedurende het jaar in het kader 
van schoolvakantieactiviteiten. Deze activiteiten werden 
aangeboden aan leerlingen van het primair onderwijs 
en werden medegefinancierd door SportID Nieuwegein. 
Ook werd samen met SportID en De tweede verdieping 
een zeer geslaagde ‘ouderendag’ georganiseerd tijdens de 
Nationale Sportweek met muziek-, dans- en beeldende 
activiteiten. 
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DE KOM verzorgde in samenwerking met de 
verschillende kinderdagopvangorganisaties en BSO’s als 
BLOS, Partou en Kind & Co op verschillende locaties een 
naschools activiteitenprogramma. Van Afrikaans dans tot 
vogelhuisjes maken en van breakdance tot trommelen op 
emmers. De activiteiten werden medegefinancierd door 
de desbetreffende samenwerkingspartners. Activiteiten 
vonden plaats op locatie van de BSO’s die lesruimtes 
ter beschikking stelden. Tevens droegen ze bij in de 
organisatie en werving van de activiteiten. 

Dit jaar heeft DE KOM ervoor gekozen om aan de 
groeiende behoefte van de VO-scholen te voldoen. 
Gedurende het jaar werden meer projecten geïnitieerd 
om zo nog meer de verbinding te creëren tussen wat er op 
school gebeurt en de culturele omgeving waarin deze zich 
bevindt.
Zo werd er bijvoorbeeld met een filmproject in 5 HAVO 
van het Oosterlicht College het dagelijks leven op school 
in beeld gebracht aan de hand van een verhaal. Leerlingen 
gingen aan de slag met het maken van een script en 
een shotlist. Ook kregen zij inzicht in het regie- en het 
montageproces. 

In 2020 hebben de buurtorkesten en buurtkoren 
plaatsgevonden in 5 wijken. De instrumenten die 
meededen waren: dwarsfluit, saxofoon, slagwerk, gitaar, 
klarinet en viool. Elk kind kreeg een leeninstrument 
mee naar huis. Vanaf de lockdown zijn de lessen online 
gegaan, waarbij de docenten middels ZOOM, Whatsapp 
of Skype de leerlingen wekelijks lesgaven. Daardoor 
hebben de lessen bijna een heel schooljaar kunnen 
plaatsvinden. In plaats van het afsluitende Zomerconcert, 
waarbij alle deelnemers samen met de buurtkoren en het 
jeugdorkest ’t JoNg optreden in de Rabobankzaal 
van DE KOM, is de lessenreeks afgerond met 
opnamesessies van de verschillende instrumentgroepen. 
Van deze opnames zijn audio-mixen en filmpjes gemaakt 
en naar alle deelnemers opgestuurd. Ongeveer 117 
enthousiaste kinderen zongen of speelden mee in het 
buurtorkest of buurtkoor. In totaal werden 1.479  kinderen 
bereikt in de wijk.

TOTAAL BEREIK KUNSTENCENTRUM 2020 LEERLINGEN/CURSISTEN BEGELEIDERS/LEERKRACHTEN/ 

BEZOEKERS

primair onderwijs 4.885 131

voortgezet onderwijs 1.365 25

in de wijk 1.479 151

vrije tijd 474 250

presentaties en producties 704 7.819 

ouderen 112 -

overige lessen/workshops 129 115 

TOTAAL  9.148 8.491
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3. HORECA EN VERHUUR

Voor de afdeling horeca en verhuur was 2020 een zwaar 
jaar. Na een goede start met veel bezoekers en twee 
grote zakelijke partijen en veel kleinere verhuringen 
aan onder andere de gemeente en particulieren, viel het 
na 12 maart stil. Grote huurders moesten annuleren. 
Ook de jaarlijks terugkerende dansscholen konden 
hun eindvoorstellingen niet geven. Een tweetal vaste 
huurders, Vluchtelingenwerk en Theater Totaal, mochten 
gelukkig wel blijven komen, aangezien het kwetsbare 
groepen betreft. Ook konden er nog een redelijk aantal 
montages van voorstellingen plaatsvinden. We zijn 
coulant geweest met de prijzen, omdat we de sector 
wilden steunen in deze zware tijden. Dat artiesten en 
producenten ervoor kiezen om in DE KOM te repeteren en 
monteren is een fijn signaal! 
Om verhuringen toch door te kunnen laten gaan op 1,5 
meter afstand waren er vaak meer of grotere ruimtes 
nodig dan gebruikelijk. Dit is dan ook de reden dat de 
terugval in ‘gebruik overige ruimtes’ minder is dan 
verwacht. Daar staat wel tegenover dat voor deze ruimtes 
niet altijd de (volledige) huurprijs is betaald.

De afdeling horeca en verhuur is na de sluiting in maart 
direct aan de slag gegaan met het herinrichten van het 
gebouw, zodat bezoekers bij opening onderling 1,5 meter 
afstand kunnen houden. Hoe kunnen bezoekers op een 
goede manier de zaal ingeleid worden? Hoe kunnen 

zij veilig een drankje meekrijgen? Hoe kunnen de 
toegangskaarten het beste gescand worden? Vanaf juni 
kon het in de praktijk gebracht worden. Het was flink 
aanpoten en arbeidsintensief, maar het lukte om de 
bezoekers toch een zo optimaal mogelijke beleving te 
bieden. 

Eind september moest de horeca op tijd dicht. Het 
was op sommige avonden flink doorwerken om het 
theater om 22.00 uur te kunnen sluiten. De sfeer op deze 
avonden was goed; met de bar in de foyer konden de 
verschillende bezoekersstromen op een veilige manier 
toch genieten van een drankje. Ook bezoekers gaven aan 
zich heel veilig te voelen tijdens hun bezoek. 

Halverwege oktober moest de horeca helemaal dicht. 
Dat betekende voor de afdeling horeca en verhuur dat 
alle werkzaamheden stilvielen en dat daar op korte 
termijn niet iets in zou veranderen. Helaas moest de 
afdeling daarom inkrimpen en konden tijdelijke- en 
oproepcontracten niet verlengd worden. Ook het contact 
van de nieuwe manager werd niet verlengd. 

In het laatste kwartaal is er door de afdeling 
veel achterstallig onderhoud gepleegd, zijn de 
werkprocessen verbeterd en werd het planning-systeem 
geoptimaliseerd.

fo
to

: To
n H

ab
ets



JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

2
0

 | W
W

W
.D

E
K

O
M

.N
L

 | 19
D

E
KO

M

GEBRUIK	THEATERZALEN	

CULTUREEL GEBRUIK THEATERZALEN 2020 2019 2018 2017 2016

theaterprogramma DE KOM 112 181 176 158 179

KOM producties 21 21 19 17 25

uitvoeringen amateurkunst/dansscholen 9 60 55 55 70

andersoortige culturele evenementen (schoolvst, 

voorleeswedstrijd etc.)  

17 33 27 28 21

ZAKELIJK GEBRUIK THEATERZALEN 2020 2019 2018 2017 2016

zakelijke verhuur (congressen, symposia, 

bouwdagen, repetities etc.)

36 78 90 54 60

TOTAAL GEBRUIK THEATERZALEN 2020 2019 2018 2017 2016

totaal 195 373 367 312 355

OVERIGE	RUIMTES

2020 2019 2018 2017 2016

(neven)activiteiten theater en kunstencentrum  

(excl. lessen)*

25 53 39 19 26

culturele activiteiten 552 615 598 587 626

zakelijke activiteiten  

(vergaderingen, bijeenkomsten etc.)

162 490 460 500 358

* Inleidingen, randprogrammering, lunchpauzeconcerten, Stormy Monday e.d.

HORECA BV DE KOM

Omdat de landelijke en gemeentelijke regelgeving ten aanzien van horeca in welzijns- en culturele instellingen  

is veranderd heeft DE KOM in 2017 een Horeca BV opgericht en daarin de horeca- en verhuuractiviteiten ondergebracht. 
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4.  OVERIGE SAMENWERKINGEN

ALGEMEEN
• De KunstKombinatie
• Kunst op Recept-partners: gezondheidscentrum 

De Roerdomp, EMC- Mondriaanlaan, het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA)

• Gemeente Nieuwegein: afdelingen Cultuur, 
Jeugdbeleid, Erfgoed

• Partners in het Lijfstyle netwerk (Gemeente 
Nieuwegein, Fysiotherapie Nieuwegein, MOvactor, 
5-GZC, De tweede verdieping, GGZ)

• Stichting Vier het Leven
• Kunstbus Provincie Utrecht
• Voedselbank Cultuur
• SBB: erkend leerbedrijf voor MBO
• bibliotheek De tweede verdieping (w.o. het PLUS-café)

• MOvactor
• Sport ID
• Kunst Centraal
• Museumwerf: verzorgen loonadministratie
• Educatie overleg en evenementen: Museumwerf 

Vreeswijk, Het Vreeswijks Museum, Historische Kring, 
Natuurkwartier

• MBO Dans, Utrecht
• Conservatorium Utrecht
• Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
• Provinciaal Overleg Kunsteducatie (collega instellingen 

Zeist, De Bilt, Soest, Woerden, Utrecht, Veenendaal, 
Amersfoort)

• Brancheoverleg: Vereniging voor Schouwburg en 
Concertzaal Directies (VSCD) en Cultuurconnectie
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• Stichting Raamwerk
• Alle Nieuwegeinse scholen Primair Onderwijs en 

Voortgezet Onderwijs
• Reinaerde Studio 10
• Verplaatsing kunstwerk Herman Kuijer van de oude 

naar de nieuwe KOM: Gemeente Nieuwegein, Corrie van 
de Vendel (zorg voor buitenkunst) en architect Patrick 
Koschuch i.s.m. DE KOM 

STADSPROGRAMMERING
• Locatie en actieve deelname Beursvloer Nieuwegein
• Gezamenlijk nieuwjaarsfeest Gemeente Nieuwegein, 

MOvactor, Bibliotheek De tweede verdieping en 
Verbindion

• GRASfestival
• Deelname Stuurgroep Binnenstad management en 

Promotie Overleg Binnenstad
• Winkelcentrum Cityplaza: diverse projecten
• Zomerprogrammering Jongeren (MOvactor, SportID, 

gemeente)
• Orange the World / Soroptimisten
• Pitpop
• Kunstbende
• Lister
• Fotogein
• 4/5 mei comité
• Vitamine C
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5. FINANCIËN

EXPLOITATIE	2020
Zoals bij zovelen heeft de coronacrisis een enorme 
impact gehad op de exploitatie van DE KOM. Met het 
(grotendeels) wegvallen van de inkomsten zouden 
we zonder extra steun een enorm exploitatietekort 
hebben gehad. Vanzelfsprekend hebben we aanspraak 
gemaakt op de voor ons geldende steunmaatregelen. 
Daarnaast hebben we getracht om de kosten zoveel 
mogelijk te beperken en, waar mogelijk, de inkomsten 
zoveel mogelijk proberen te optimaliseren. Dat was het 
afgelopen jaar zeer lastig. We zijn dan ook zeer dankbaar 
voor de extra financiële ondersteuning. Hieronder een 
uiteenzetting van de steunmaatregelen, subsidies, 
fondsen en bijdragen van onze business partners.

SUBSIDIE	GEMEENTE	NIEUWEGEIN
Naast de reguliere subsidie voor de activiteiten en 
huisvesting heeft gemeente Nieuwegein een extra 
subsidie toegekend om het exploitatietekort te dekken. 
Hiermee is het totale subsidiebedrag € 3.197.068.
€ 1.546.296  activiteitensubsidie
€ 1.514.004  huisvestingssubsidie
€ 136.768  aanvullende subsidie 
Daarnaast heeft de gemeente bijgedragen aan de 
‘Regeling Podia Covid-19’ en het ‘Kickstart Cultuurfonds’. 
Dit is weergegeven bij de betreffende regelingen.

GENERIEKE	STEUNMAATREGELEN	RIJK
We hebben aanspraak kunnen maken op generieke 
steunmaatregelen die door het Rijk beschikbaar 
zijn gesteld. Dit was in 2020 de ‘Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS) en de 
loonkostensubsidie ‘Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid’ (NOW). 
€ 4.000   TOGS
€ 215.224  NOW

REGELING	COVID-19
Het fonds Podiumkunsten heeft uitvoering gegeven 
aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele 
en creatieve sector COVID-19 van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een steunpakket 
van 300 miljoen. Deze regeling heeft als doel om 
podiuminstellingen, die een vitale en cruciale functie 
vervullen in de infrastructuur in Nederland, tegemoet te 
komen in de omzetderving als gevolg van COVID-19. 
De regeling zoekt aansluiting bij de aanvullende 
middelen die gemeenten en provincies hebben gekregen 
om hun culturele instellingen te ondersteunen in deze 

crisis en is bedoeld als verdubbeling van de aanvullende 
financiële bijdragen van de gemeente en provincie.
€ 178.480  bijdrage Rijk
€ 86.740   bijdrage Provincie Utrecht
€ 86.740   bijdrage Gemeente Nieuwegein

KICKSTART	CULTUURFONDS
Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat 
is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan 
te passen aan de veranderende omstandigheden die 
zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. 
De bijdrage is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 
metersamenleving door te voeren, zodat instellingen 
– zodra zij weer open zijn – publiek veilig kunnen 
ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen 
corona-proof kunnen plaatsvinden. 
Instellingen	die	géén	meerjarige	exploitatiesubsidie	krijgen	
van	het	ministerie	van	OCW,	VWS	of	de	Rijkscultuurfondsen	
in	de	periode	in	2021	–	2024	komen	voor	ondersteuning	in	
aanmerking.	
De subsidie vanuit het Kickstart Cultuurfonds en de 
bijbehorende subsidie van Gemeente Nieuwegein 
vallen buiten de omzet definitie. Deze subsidies zijn 
namelijk specifiek gericht op activiteiten in het kader 
van de COVID-19 uitbraak en behoren niet tot reguliere 
activiteiten.
€ 100.000  Kickstart Cultuurfonds
€ 46.642  Gemeente Nieuwegein

Initiatiefnemers en partners
Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief 
van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het 
ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, 
Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur 
Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting 
Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, 
Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting 
hebben zich bij dit initiatief aangesloten. 
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BUSINESS	PARTNERS
Wij waarderen het enorm, zeker onder de huidige 
omstandigheden, dat we wederom in 2020 op onze 
business partners hebben kunnen rekenen. We ervaren 
het partnerschap als een steun in de rug. 
We zijn ook zeer verheugd de sponsorovereenkomst 
met de Rabobank (hoofdsponsor) te hebben kunnen 
verlengen. 
De activiteiten en projecten die mede mogelijk zijn 
gemaakt door de business partners zijn het Open Huis 
van het kunstencentrum en jeugdorkest ’t JoNg.  De 
Talentenklas heeft in 2020 helaas geen voorstelling 
kunnen maken en het Rabobank Urban Dance Event 
heeft door de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. 
De resterende gelden zijn als bestemmingsreserve 
opgenomen op de balans. 

• Rabobank Utrecht – hoofdsponsor
• HLB Blömer accountants & adviseurs
• Van Anraad Assurantiën|Pensioenen
• Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Juristen en 

Accountancy
• Sutter Kars Notarissen
• Ricoh Document Center
• Sturkenboom Advocaten

FONDSEN	&	OVERIGE	BIJDRAGEN
• Provincie Utrecht
• het K.F. Hein Fonds
• het Prins Bernhard Cultuurfonds
• Theaterweekend – BankGiro Loterij
• Cultuureducatie met Kwaliteit 
 (gemeente Nieuwegein en landelijke overheid)
• Cultuurcoaches (gemeente Nieuwegein)
• Cultuurdagen (gemeente Nieuwegein)
• CJP – cultuurbudget scholen
• U-pas
• Stadspas Nieuwegein
• Donateurs en vrienden

BALANS EN VERMOGEN 2020 2019

balanstotaal  € 1.664.412  € 2.488.125

eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves  € 562.022  € 546.414 

eigen vermogen exclusief bestemmingsreserves  € 328.422  € 336.915 

bestemmingsreserve ziekengeld  € 84.000  € 84.000 

EXPLOITATIE, STAAT VAN BATEN EN LASTEN, SALDO 2020 2019

de omzet bedroeg  € 4.593.060  € 4.651.824 

negatief/positief exploitatieresultaat van  € -8.493  € 41.007 

inkomsten uit activiteiten (stichting)  € 739.257  € 1.615.481 

inkomsten uit reguliere gemeentelijke subsidie  € 1.729.706  € 1.512.300 
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BALANS	PER	31	DECEMBER	2020

ACTIVA 2020 2019

€ €

VASTE ACTIVA

inventaris algemeen 94.423 106.386

inventaris horeca 25.638 37.848

computerapparatuur 82.064 131.791

202.125  276.025

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

deelneming DE KOM 

Horeca BV

 1  1

VLOTTENDE ACTIVA

debiteuren 36.245 79.847

rekening courant DE KOM 

Horeca bv

248.606 265.767

belastingen, premies sociale 

verzekeringen 

173.508 399.105

overige vorderingen 217.454  158.732

675.813  903.451

LIQUIDE MIDDELEN 786.473 1.308.648

TOTAAL ACTIVA 1.664.412  2.488.125

PASSIVA 2020 2019

€ €

EIGEN VERMOGEN

stichtingskapitaal  22.689  22.689

bestemmingsreserve 

ziekengeld

 84.000  84.000

bestemmingsreserve 

sponsorbijdrage

149.600 125.499

algemene reserves 305.733 314.226

562.022 546.414

KORTLOPENDE SCHULDEN

crediteuren 232.014 1.014.141

schulden aan DE KOM 

Horeca BV

- -

vooruitontvangen bedragen 435.119 663.313

belastingen en premies 83.309 102.099

overige schulden 301.298 111.822

1.051.740 1.891.375

LANGLOPENDE SCHULDEN

overige schulden en 

overlopende passiva

17.993 38.438

overige voorzieningen 32.657 11.898

TOTAAL PASSIVA 1.664.412 2.488.125
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STAAT	VAN	BATEN	EN	LASTEN

BEGROTING RESULTAAT 

STICHTING

RESULTAAT  

HORECA BV

RESULTAAT BEGROTING

(GECONSO-

LIDEERD)

2020 2020 2020 2019 2021

€ € € € €

BATEN

theater  1.157.459 411.026  1.144.526 1.215.627

kunstencentrum  228.730 197.276  233.488 233.762

cultuureducatie  173.174 86.226  20.238 176.984

verhuur  356.614 111.958 358.578 364.460

horeca  380.000 135.858 452.202 388.360

overige baten  50.270 44.729  217.229 33.232

subsidie gemeente  1.546.300 1.546.296  1.512.300 1.580.300

subsidie huisvesting 1.514.000 1.514.004  1.485.000 1.551.900

subsidie gemeente overig 183.410

subsidie/bijdragen derden 32.500 390.869   39.043 

steunmaatregelen Rijk Covid-19 4.000 62.953

som van de bedrijfsopbrengsten 5.439.047 4.377.836 310.769 5.462.604 5.544.625

LASTEN

theater 1.095.100 407.565 1.058.960 1.119.192

personeelskosten 1.814.396 1.592.360 155.388 1.775.495 1.904.997

kosten cultuureducatie en projecten 92.561 32.234 101.355 94.598

huisvestingskosten 1.904.800 1.878.540 76.394 1.893.862 1.951.298

kantoorkosten 74.528 65.318 83.482 89.618

publiciteit 118.183 113.313 173.557 102.111

algemene kosten 86.606 93.795 16.700 74.988 65.255

horeca verhuur inkopen 127.873 60.041 177.875 130.686

afschrijvingen 85.000 83.159 82.024 86.870

extra uitgaven aanpassingen Covid-19 96.549

som van de bedrijfslasten 5.399.047 4.362.832 308.522 5.421.597 5.544.625

BEDRIJFSRESULTAAT  40.000 15.003 2.247 41.006 -

resultaat DE KOM Horeca BV 2.247

correctie deelneming voorgaande jaren -1.642

RESULTAAT DEELNEMING DE KOM HORECA BV 605  

NETTO RESULTAAT 15.608 2.247

naar bestemmingsreserve sponsorgelden 24.101

resultaat na bestemming sponsorgelden  -8.493
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6.  RAAD VAN TOEZICHT, 
MANAGEMENT  
EN MEDEWERKERS

RAAD	VAN	TOEZICHT	EN	ACTIVITEITEN
De raad van toezicht van Stichting DE KOM, stadstheater 
en kunstencentrum werd in 2020 gevormd door:

• Eeke van der Veen, voorzitter
• Marjolein de Boer, vicevoorzitter (RvT lid tot 6 februari 

2020)
• Harmen van Wijnen (vicevoorzitter vanaf 25 maart 

2020)
• Aukje Bolle (RvT lid vanaf 25 maart 2020)
• Juliëtte Daniëls (RvT lid vanaf 25 maart 2020)
• Flint van de Gronden
• Armand Höppener (RvT lid tot 6 februari 2020)
• Jan Jaap Knol (RvT lid vanaf 25 maart 2020)

De raad van toezicht heeft in 2020 5 keer regulier 
vergaderd (waarvan 3 keer online), 1 keer informeel  en 1 
keer de aandeelhouders vergadering van DE KOM Horeca 
BV bijgewoond. 
Op de vergadering van 25 maart zijn de drie nieuwe leden 
online geïnstalleerd.
De nieuwe leden hebben op 16 september kennisgemaakt 
met het MT en OR. 

De jaarlijkse beleidsdag heeft op 12 februari 
2020 plaatsgevonden en in het teken gestaan van 
meemaakpodia | podium van de stad. We bezochten twee 
theaters (De Blauwe Kei in Veghel en Theaters Tilburg) 
en de Lochal in Tilburg. Ook hebben we die dag afscheid 
genomen van Marjolein de Boer, Armand Höppener en 
Frits Lintmeijer. 

Voorafgaand aan de vergaderingen kwamen de 
verschillende commissies bijeen om met directeur-
bestuurder, eventueel aangevuld met een MT-lid, de 
vergaderingen van de raad van toezicht voor te bespreken. 
Alle raad van toezicht-leden fungeren waar nodig als 
klankbord voor de directeur-bestuurder vanuit hun eigen 
kennis- en ervaringsgebieden. 
De raad van toezicht heeft aandacht besteed aan 
verschillende onderwerpen waaronder:
• Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019
• Goedkeuring jaarplan 2021 met bijbehorende begroting 

en subsidieaanvraag
• Goedkeuring jaarrekening DE KOM Horeca BV 2019
• HRM beleid en vacature HR adviseur
• Afronding naheffingsaanslag btw 2012
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• Vernieuwing kunstencentrum
• Werving 3 nieuwe leden RvT + portefeuilleverdeling
• Vergoedingen RvT (wordt vanaf gezien) 
• Invulling strategiedag 2021

Veel aandacht is gegaan naar de gevolgen van COVID op 
de organisatie: 
• Bedrijfsvoering (financiën, scenario’s, liquiditeit, 

gevolgen medewerkers)
• Overleg met stakeholders 
• Steunmaatregelen
• Transitie cultuursector 
• Commissie van Wijzen (ingesteld door de 

branchevereniging over hoe om te gaan met schade 
door geannuleerde voorstellingen) 

Uit de aard van zijn rol kijkt de raad van toezicht bij 
uitstek naar ontwikkelingen die de continuïteit van 
de organisatie kunnen raken. Organisatorisch volgt de 
raad van toezicht nauwgezet de ontwikkelingen rondom 
COVID.

DE	RAAD	VAN	TOEZICHT	KENT	DE	
VOLGENDE	(VASTE)	COMMISSIES
De raad van toezicht kent de volgende (vaste) commissies
• Auditcommissie: Harmen van Wijnen en Armand 

Höppener (tot 6 februari 2020).
 Vanaf 25 maart vult Flint van de Gronden de ontstane 

vacature in.
• Organisatiecommissie: Eeke van der Veen en 

Marjolein de Boer (tot 6 februari 2020).
 Vanaf 25 maart vult Juliëtte Daniëls de ontstane 

vacature in.
• Commissie Inhoud en Kwaliteit: Marjolein de Boer 

(tot 6 februari 2020) en Flint van de Gronden.
 Vanaf 25 maart is de samenstelling: Aukje Bolle en Jan 

Jaap Knol.
• Remuneratiecommissie: Eeke van der Veen en 

Marjolein de Boer (tot 6 februari 2020).
 Vanaf 25 maart vult Juliëtte Daniëls de ontstane 

vacature in. Voor de beoordeling van de bestuurder 
wordt de commissie tijdelijk versterkt door Harmen van 
Wijnen. De beoordeling zal plaatsvinden begin 2021.

De auditcommissie heeft voor elke raad van toezicht-
vergadering en twee keer tussentijds de financiële gang 
van zaken en de daarbij behorende gegevens en risico’s 
met de directeur-bestuurder besproken.
 
De commissie inhoud en kwaliteit is viermaal bijeen 
gekomen en heeft met de directeur-bestuurder 
onder andere de toekomst kunstencentrum, 
lobby, kennismaken met programmeur en 
stadsprogrammeur en plannen voor komende jaren, 
de buurtsoap in het kader van 50 jaar Nieuwegein, het 
herpositioneringstraject en thuiswerkvergoedingen 
besproken.
 
De organisatiecommissie is zesmaal bijeengeweest 
waarvan twee keer alleen met Juliëtte Daniëls, waarin 
met name het HR beleid, medewerkerstevredenheid, 
contracten medewerkers en het inwerkprogramma 
nieuwe leden RvT is besproken. 

De commissies rapporteren schriftelijk aan de raad van 
toezicht. 
De raad van toezicht volgt de Governance Code 
Cultuur. Op bestuurlijk niveau is overleg gevoerd 
met het gemeentebestuur. 
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NEVENFUNCTIES	
Eeke van der Veen
• Voorzitter RvB Agis Innovatiefonds
• Voorzitter Stuurgroep Ondervoeding
• Voorzitter raad van toezicht Kessler Stichting (dak- en 

thuislozen Den Haag)
• Voorzitter raad van toezicht Huisartsenpost Primair

Marjolein de Boer
• Directeur Academie voor Cultuurmanagement 

(hoofdfunctie)
• Programmaraad Dutch Media Week

Aukje Bolle
• Directeur-bestuurder Kunstgebouw (hoofdfunctie)
• Lid Raad van toezicht Theater Rotterdam 
• Bestuurslid / penningmeester WORM 
• Lid Raad van Toezicht Sinfonia Rotterdam 
• Bestuurslid ICCR (International Conducting 

Competition Rotterdam) 

Juliëtte Daniëls
• Juliëtte Daniëls Consultancy & Coaching (hoofdfunctie)
• HR Beleidsadviseur Jeugdbescherming en Reclassering, 

onderdeel van het Leger des Heils
• Verbonden als HR trainer en coach aan 

opleidingsinstituut Kjenning

Flint van de Gronden
• Directeur Anna van Rijn College (hoofdfunctie tot 1 

augustus 2020)
• Rector Lyceum Ypenburg (hoofdfunctie vanaf 1 

augustus 2020)
• Voorzitter VvE Bloklandschool
• Lid Nuffic: Landelijke Stuurgroep Tweetalig Onderwijs 

Armand Höppener
• Voorzitter Stichting Vergeten Slachtoffers WO II
• Lid raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
• Lid raad van toezicht Zorggroep Zuid-Gelderland
• Lid raad van toezicht Pluryn, instelling voor mensen 

met een beperking en jeugd 
• Lid RK Kerkbestuur Heilige Drie-Eenheid regio 

Nieuwegein-IJsselstein etc.
• Lid raad van toezicht Roerdomp

Jan Jaap Knol
• Directeur-bestuurder Boekmanstichting (hoofdfunctie)
• Lid Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost 
• Lid Raad van Advies Instituut voor de Nederlandse Taal
• Lid bestuur Adamnet, netwerk van Amsterdamse 

Bibliotheken 

Harmen van Wijnen
• Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool 

Ede (hoofdfunctie tot 1 mei 2020)
• Algemeen directeur Pensioenfonds ABP (hoofdfunctie 

vanaf 1 mei 2020)

 Lid raad van toezicht Maatschappij van Welstand
• Voorzitter Bestuur van Eleven Floawers Foundation
• Secretaris van de Stichting Ondersteuning Hervormd 

Vreeswijk
• Predikant buiten vaste bediening binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland

DIRECTIE	EN	MANAGEMENT
• Ariane Kop, directeur-bestuurder
• Henk Daanen, hoofd theatertechniek, beheer en ICT
• Vincent van den Heuvel, hoofd hospitality, horeca & 

sales
• Michelle de Lau, controller
• Marjo Schlaman, hoofd cultuureducatie 
 en -participatie (tot 16 maart)
• Vincent Spitters, coördinator cultuureducatie 
 en –participatie (vanaf 15 oktober) 
• Carmen Zuidema, hoofd marketing, publiciteit en 

communicatie en programmering

ONDERNEMINGSRAAD
• Ton Habets, theatertechnicus, voorzitter
• Anke Worms, medewerker publieksservice en horeca, 

secretaris (tot 1 juli)
• Lex Ridderikhof, secretaris (vanaf 1 juli)
• Ani Avramova, muziekdocent
• Vicky Kanaris, medewerker horeca
• Anne Verbree, theatertechnicus 



JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

2
0

 | W
W

W
.D

E
K

O
M

.N
L

 | 2
9

D
E

KO
M

fo
to

: K
o

en L
aureij

2020 2019 2018

ondersteunende diensten algemeen 9,06 8,92 9,78

ondersteunende diensten theater 8,21 7,77 8,21

ondersteunende diensten kunstencentrum 0,94 1,30 1,27

docenten muziek 2,15 2,12 2,20

docenten musical 0,27 0,34 0,16

docenten dans 0,04 0,00 0,00

docenten toneel 0,16 0,19 0,19

docenten beeldende kunst 0,02 0,02 0,02

docenten projecten 1,92 1,84 1,82

horeca medewerkers (deels Horeca BV) 8,26 9,26 8,02

totaal personeel 31,03 31,76 31,67

fte theatertechniek ingehuurd 0,27 0,74

fte diverse docenten zzp lessen en cursussen 0,93 1,01 1,19

fte diverse docenten zzp projecten 0,27 0,77 0,75

stagiaires 3 3 1

vrijwillige medewerkers 4 4 6

kaartcontroleurs (idem dito vrijwilligers) 21 19 20

opgeleide bedrijfshulpverleners 30 28 27

De VOG is voor alle docenten (ook ZZP-ers) die werken met jongeren en kinderen onder de 18 jaar aangevraagd en gekregen

De HR visie is gebaseerd op de Missie, Kernwaarden en 
Ambitie van DE KOM.
Eind 2020 is een HR specialist aangesteld om de plannen 
verder uit te werken en het management operationeel en 
tactisch te ondersteunen.

HR	BELEID
Binnen DE KOM is vanaf 2020 expliciet meer aandacht 
besteed aan HR. Op basis van het strategisch beleidsplan 
en de input van management & medewerkers is de visie op 
HR concreter gemaakt en zijn HR-prioriteiten vastgesteld. 

PERSONEEL	EN	OVERIGE	MEDEWERKERS
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MAANDAG 
10 FEBRUARI 20.00 UUR
THEATERCAFÉ DE KOM

DE
KOM

STORMY MONDAY: EENS 
PER MAAND EEN JAMSESSIE 
OP MAANDAG IN ONS 
THEATERCAFÉ

ALLE INSTRUMENTALISTEN 
EN ZANGERS ZIJN WELKOM 
OM MEE TE KOMEN JAMMEN, 
OF KOM LEKKER LUISTEREN 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN DRANKJE 

STEEDS EEN NIEUW THEMA EN 
EEN ANDERE SESSIELEIDER

WIM UIJTTEWAAL - VIERUS

MAANDAG 
10 FEBRUARI 20.00 UUR
THEATERCAFÉ DE KOM
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STORMY MONDAY: EENS 
PER MAAND EEN JAMSESSIE 
OP MAANDAG IN ONS 
THEATERCAFÉ

ALLE INSTRUMENTALISTEN 
EN ZANGERS ZIJN WELKOM 
OM MEE TE KOMEN JAMMEN, 
OF KOM LEKKER LUISTEREN 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN DRANKJE 

STEEDS EEN NIEUW THEMA EN 
EEN ANDERE SESSIELEIDER

 GRATIS ENTREE 
EEN INITIATIEF VAN 
DOCENTENCOLLECTIEF DE 
KUNSTKOMBINATIE I.S.M. DE KOM

FLUTE 
FILM FESTIVAL

 
REGIONALE 

DWARSFLUITDAG

ZATERDAG 
18 APRIL 2020

13.00 - 18.00 UUR

DE
KOM

 MUZIEK 

BANDEVENTS

EEN PAAR KEER PER JAAR VERANDERT

DE KOM IN EEN POPTEMPEL TIJDENS

BANDEVENTS. BEGELEID DOOR KOM-

DOCENTEN VORMEN MUZIEKCURSISTEN 

TIENTALLEN BANDJES. IN EEN BONTE MIX

VAN LEEFTIJDEN EN STIJLEN TREDEN

DE BANDS OP IN DE KOM.

IEDEREEN DIE ZICH MUZIKAAL WIL UITEN IS OP ZIJN PLEK BIJ
DE KOM. MET PRACHTIGE LESRUIMTEN, VOLLEDIG INGERICHTE
POPSTUDIO’S, GELUIDSDICHTE ENSEMBLERUIMTEN EN
UITNODIGENDE DOCENTEN IS ALLES AANWEZIG VOOR HEEL
VEEL MOOIE NOTEN EN ERVARINGEN. HET AANBOD VARIEERT
VAN KENNISMAKINGSCURSUSSEN TOT JAARCURSUSSEN
EN VAN INSTRUMENTALE TOT VOCALE LESSEN. SAMEN MUZIEK 
MAKEN VORMT HET HART VAN HET MUZIEKONDERWIJS BIJ 
DE KOM. IN HET LESPROGRAMMA IS VEEL AANDACHT VOOR 
SAMENSPEL EN OOK DAARBUITEN WETEN MUZIKANTEN 
ELKAAR MOEITELOOS TE VINDEN VOOR HET VORMEN VAN 
BANDS EN ENSEMBLES.
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ELKE WOENSDAG WEER 
 EEN NIEUWE SHOW 
 VANAF 17.00 UUR OP 
 WWW.DEKOM.NL 

KOM
BACK!

KOM
BACK!

THEATER
PROGRAMMA

NAJAAR
2020

DE KOM

0242-KO
M

20 4-luik overzicht voorstellingen sept-dec_defv1.indd   3-4
0242-KO

M
20 4-luik overzicht voorstellingen sept-dec_defv1.indd   3-4

02-09-20   12:23
02-09-20   12:23

Nederlandstalige 
muzikale poëzie

VAN 
PIEKEREN

DE
KOM

ZATERDAG 22 FEB 
THEATERCAFÉ
15.00 UUR
KOMOPLIVE IS ER ELKE
DERDE ZATERDAGMIDDAG
VAN DE MAAND 

IEDERE KEER EEN ANDERE 
ARTIEST OF BAND IN HET 
THEATERCAFÉ VAN DE KOM

GENIET VAN LIVEMUZIEK MET 
EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

GRATIS 
ENTREE

K
O

M
O

P
LIV

E

JAFT

DE KOM & Rabobank
muziek maak je samen! DE

KOM

KOMTOGETHER
BIJ HET
BUURTORKEST

G

G

G

 MUSICAL 

THEATERVOORSTELLING IN DE KOM

EEN VAST ONDERDEEL VAN DE 

MUSICALLESSEN IS HET BEZOEK AAN EEN 

PROFESSIONELE  MUSICALPRODUCTIE 

EN EEN ONTMOETING MET DE CAST.

DE KOM HEEFT ALLES IN HUIS VOOR EEN COMPLETE 
MUSICALBELEVING. KINDEREN KUNNEN AL OP JONGE 
LEEFTIJD STARTEN MET MUSICALLES EN DE JAREN 
ERNA DOORGROEIEN NAAR AANSLUITENDE GROEPEN. 
ALLE LESSEN BESTAAN UIT DE ONDERDELEN ZANG, 
TONEEL EN DANS EN ELK ONDERDEEL WORDT 
GEGEVEN DOOR EEN GESPECIALISEERDE DOCENT. HET 
ERVAREN DOCENTENTEAM BARST VAN DE IDEEËN EN 
CREATIVITEIT. AAN HET EIND VAN HET JAAR SPELEN 
ALLE MUSICALCURSISTEN MEE IN EEN UITBUNDIGE 
VOORSTELLING IN DE GROTE ZAAL VAN DE KOM.
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CORONA 
HUISREGELS 
DE KOM

VERKOUDHEIDSKLACHTEN OF
KOORTS? BLIJF THUIS!

GRAAG HANDEN DESINFECTEREN 
BIJ BINNENKOMST

HOUD ANDERHALVE METER AFSTAND

VOLG DE AANGEGEVEN LOOPROUTE

RAAK ZO MIN MOGELIJK AAN

CORONA 
HUISREGELS 
DE KOM

VERKOUDHEIDSKLACHTEN OF
KOORTS? BLIJF THUIS!
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