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activiteiten 

  
Stads 
Jaarverslag 2020 

 Ongekende uitdagingen 
De Stadsgehoorzaal heeft de kunst van het omdenken maximaal ontdekt en benut.  

We zijn ondanks de coronamaatregelen veilig cultuur blijven brengen. Zo hebben we 
Vlaardingen in onzekere tijden kleur, troost, reflectie en afleiding gegeven. 

 

 

-44% t.o.v. 2019 

CORONA events 

+100% t.o.v. 2019 

Het jaar van COVID-19 en tóch nog… 
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Inleiding 

“Met geen pen te beschrijven!” 
In januari 2020 hadden we nooit kunnen voorzien voor welke uitdagingen we als team niet veel later zouden 
komen te staan. Het jaar begon geweldig met 61 evenementen, waarvan er 20 uitverkocht waren. En toen 
volgde de veelbesproken 13 maart; alle theaters moesten hun deuren sluiten. Vanaf juni mochten we weer 
voorzichtig voor 30 bezoekers voorstellingen organiseren, in juli en augustus mochten we opschalen naar 
100 bezoekers en in september en een deel van oktober zelfs naar 150 bezoekers. Op 13 oktober moesten 
we de deuren wederom sluiten, waarna we in december weer kleinschalig, voor 30 bezoekers, programma 
mochten aanbieden. Dat hield in januari helaas weer op. Dit jaarverslag schrijven we in maart 2021, wanneer 
we nog steeds in lockdown zitten, met een avondklok vanaf 21:00 uur. De financiële en inhoudelijke 
gevolgen hiervan voor 2021 (en verder) zijn nog niet te overzien en hebben mogelijk invloed op de 
beschreven ambities van dit verslag. Desalniettemin blijven we als organisatie vol voor het maximaal 
haalbare gaan. 

Dit jaarverslag beschrijft de resultaten van de Stadsgehoorzaal in 2020. Ondanks de uiteenlopende 
maatregelen hebben we onze culturele rol voor de regio zo goed mogelijk willen blijven vervullen. Dankzij 
de toewijding van 140 unieke vrijwilligers hebben we toch nog 385 evenementen voor 51.740 bezoekers 
kunnen organiseren, groot en klein, binnen en buiten, online en offline! 

Ondanks dat er 138 grote evenementen en ruim 200 kleinere bijeenkomsten zijn geannuleerd, heeft 
niemand van het team stilgezeten. Een deel van het team is continue bezig geweest met de communicatie 
met de bezoekers, alle verschuivingen, de pers, de artiesten en alle gebruikers van het theater. Een ander 
deel heeft zich iedere dag ingezet om het achterstallig onderhoud van het theatergebouw bij te werken, 
en het derde team heeft non-stop financiële kansen gezocht om het hoofd boven water te houden, alle 
coronaprotocollen op orde gekregen en gezamenlijk met De Kroepoekfabriek gewerkt aan de aanscherping 
van ons strategische plan zodra de pandemie is bedaard.  

We zijn enorm trots op het doorzettingsvermogen, de veerkracht en loyaliteit van het hele team en de 
vrijwilligers. Het virus heeft ongelofelijk veel gevraagd en alles is met verve beantwoord!  

Namens bestuur en directie, 

Voorzitter   Martin Thurmer  
Penningmeester   Finn Wynstra 
Secretaris   Rick Smid  
Algemeen bestuurslid  Sytske Schoenmakers 
Algemeen bestuurslid  Marcel Splinter 
Directie    Renske Verbeek  
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1. De Stadsgehoorzaal en COVID-19 
 
De flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van de Vlaardingse podia is in 2020 flink op de proef gesteld. 
Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons als culturele instelling, maar ook voor de horeca, gezinnen, scholen, 
mensen thuis alleen, kortom iedereen. Toch zien we nog steeds licht aan het einde van de tunnel. Vanaf 
dag één in maart is er een strijdplan gemaakt, dat het poppodium en het theater overeind houdt. We 
beschrijven hier graag de manier waarop de Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek de coronacrisis 
volhouden, de aanpak, wat het met ons doet en waar we als team met volle kracht naartoe werken samen 
met al onze partners, vrijwilligers en sponsors. 

Als team hadden we al snel een deal met elkaar gesloten:  

“Wij gaan doen wat we kunnen, op de volgende manieren:  

1. We spelen verantwoord in op alle kansen om theater en muziek te blijven brengen aan alle 
Vlaardingers die daar behoefte aan hebben.  

2. We zoeken in alle hoeken naar mogelijkheden om financieel boven water te blijven. 
3. Wij doen ons stinkende best om, op de gebieden waar het wél kan, sterker uit deze crisis te komen.” 

De maatregelen voor o.a. de podia zijn nu precies een jaar, afwisselend in meer en mindere mate, gaande. 
Met vergelijkbare vlagen zijn onze emoties als team gegaan. Van verdriet naar trots, van verslagenheid naar 
veerkrachtig, van bezorgdheid naar optimisme, van moe naar springlevend, maar vooral strijdlustig. Het is 
hoopvol en bijzonder om te zien dat we elkaar om de beurt waar nodig door de volgende fase slepen. 

1. We blijven onze culturele kracht inzetten voor de stad 

Ons strijdplan bestond zoals hierboven omschreven uit drie spelregels. De eerste was om onze culturele 
kracht zoveel mogelijk in te blijven zetten voor de stad. Linksom of rechtsom, áls het maar verantwoord 
was. 

De Kroepoekfabriek is zich dag in, dag uit blijven inzetten voor het koppelen van jonge, lokale muzikanten 
aan gemotiveerd publiek. Manager Rory Dickhoff: “Sinds de sluiting hebben we maar liefst 284 muzikanten 
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een online podium kunnen bieden én programmeerden we 52 muziekacts op het Stadsstrand en op de 
Tennisbaan. We zijn inmiddels best bedreven geworden in het produceren van professionele video’s, 
livestreams, podcasts en vlogs!” Alle artiesten die deelnamen aan een livestream beschikken nu over een 
goede opname van hun optreden, waarmee zij zichzelf kunnen promoten in deze lastige tijd. 

Ook de Stadsgehoorzaal heeft maanden vol theateractiviteiten achter de rug: livestreams, talkshows, 
theatershows uitgezonden op de radio, theater vanaf het dak, theater op de Vlaardingse terrassen en, zodra 
dit werd toegestaan, voorstellingen in de zalen. Het prachtige gebouw is razendsnel volledig coronaproof 
gemaakt, zodat er na versoepelde maatregelen op korte termijn voorstellingen voor kinderen en 
volwassenen konden worden georganiseerd. De Grote Zaal diende daarnaast als vergaderzaal, 
uitvaartlocatie, leslokaal, trainingsruimte en locatie voor ruim 27 zeer uiteenlopende evenementen die 
nergens anders coronaproof konden plaatsvinden. Negen basisscholen sloten in juli hun schooljaar 
onvergetelijk af met de eindmusical op het grote podium. In augustus trakteerden we de terrassen in de 
binnenstad op kleurrijk straattheater én organiseerden we theatershows op het Stadsstrand. Daarnaast 
repeteerden er wekelijks tien culturele verenigingen in het gebouw voor hun musical, dansoptreden, 
concert of toneelstuk.  

2. Zoeken naar financiële middelen 

Iedere dag zoeken we als team naar financiële kansen, want iedere euro is er één die helpt om overeind te 
blijven. We hebben onze ruimtes vaak kunnen verhuren aan bedrijven met ruimtegebrek. Daarnaast worden 
we, tot onze grote dankbaarheid, enorm gesteund door donaties van particulieren, bedrijven uit 
Vlaardingen en andere sponsors. Op het gebied van de uitvoering van de corona-evenementen en de 
aanpak van werkzaamheden in het theatergebouw bieden fondsen een enorm steunende hand, grote dank 
hiervoor aan het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o, het De Groot Fonds, de Stichting Jan Anderson en Rita 
Boon en de Club van 200 sponsors uit de regio. Het laatste deel van de redding komt, naast de jaarlijkse 
basissubsidie (34% van jaaromzet) van de gemeente Vlaardingen, uit de landelijke maatregelen, zoals de 
NOW-regeling, de TVL-gelden en de middelen die uit het ministerie van OCW en BZK zijn vrijgemaakt om 
cultuur in de regio overeind te houden. Deze gelden gelukkig ook voor de Vlaardingse podia. 

Wie de podia wil steunen kan terecht op de site van de Stadsgehoorzaal  https://stadsgehoorzaal.nl/de-
stadsgaatdoorzaal of De Kroepoekfabriek: https://kroepoekfabriek.nl/zakelijk/sponsors/  

https://stadsgehoorzaal.nl/de-stadsgaatdoorzaal
https://stadsgehoorzaal.nl/de-stadsgaatdoorzaal
https://kroepoekfabriek.nl/zakelijk/sponsors/
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3. Waar het wél kan, willen we sterker uit deze crisis te komen 

Niemand in de organisatie zit stil. Het coronaprotocol is tot in de puntjes uitgewerkt, de gebouwen worden 
tiptop in orde gemaakt, het contact met de artiesten en producenten blijft warm en in het team blijft het 
wemelen van ideeën om muziek, theater en evenementen te blijven brengen, al dan niet in nieuwe vormen. 

Hoe is het met het team? 

Het is naast hard werken ook een tijd van zorgen. Een klein voordeel is nu dat er in de organisatie naast alle 
geweldige vrijwilligers, slechts een klein vast betaald team is. Iedere collega is keihard nodig voor het 
voorbereiden op de komende maanden, het verplaatsen van de evenementen, het contact met het publiek 
en de artiesten, het onderhouden van de panden, het organiseren van de verhuringen en het genereren 
van andere financiële middelen. Het is bewonderenswaardig over hoeveel creativiteit, loyaliteit en 
veerkracht het team beschikt, ditzelfde geldt voor het publiek, de artiesten, de gemeente, sponsors en 
leveranciers. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis op lange termijn mooie innovaties gaat opleveren, 
nieuwe manieren van denken, nieuwe manieren van kunst beleven. Dat neemt niet weg dat het pittige 
tijden zijn met grote gevolgen. De verwachting is dat we dit nog geruime tijd met elkaar zullen voelen en 
ervaren.  

Zodra we voelen dat het kan en mag, en Vlaardingen ervoor open staat, staan we startklaar met een 
coronaproof programma. Wie op de hoogte wil blijven, kan dat doen via de sociale media, de websites en 
de digitale nieuwsbrieven van de Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek. Na iedere persconferentie van 
het kabinet worden de scenario’s aangescherpt en het publiek verder geïnformeerd. “Zodra er nieuws is, 
zijn de bezoekers de eersten die het horen!” 

Het Corona Protocol  

In maart 2020 zijn we, met behulp van de branchevereniging VCSD, aan de slag gegaan met alle 
maatregelen die nodig zijn om het theater veilig te maken voor bezoekers, leveranciers, verenigingen, 
huurders, artiesten en medewerkers. Hiervoor is een uitgebreid protocol opgesteld en zijn er vele 
aanpassingen in het gebouw gemaakt.  
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In het protocol worden de volgende situaties beschreven: 

• Sanitaire voorzieningen  
• Hygiëne maatregelen  
• Gebruik van mondkapjes 
• Algemene maatregelen  
• Maatregelen voor bezoekers - voorafgaand aan de voorstelling  
• Maatregelen voor bezoekers - bij aankomst in het theater en tijdens de voorstelling  
• Maatregelen – na vertrek van bezoekers  
• Maatregelen voor kantoorpersoneel  
• Maatregelen medewerkers in het voorhuis  
• Maatregelen voor BHV medewerkers  
• Maatregelen op de werkvloer en tijdens het werk  
• Aanvullende maatregelen achter de schermen  
• Algemene maatregelen op het toneel  
• Leveringen  

Het corona protocol is hier te vinden: Corona Protocol Stadsgehoorzaal 

Alle informatie voor bezoekers is hier te vinden: https://stadsgehoorzaal.nl/uwbezoek  

Hier legt de directeur uit hoe het werkt voor bezoekers: 
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/met-afstand-maar-niet-afstandelijk-2/29344  

 

 

 

 

file:///C:/Users/renskev/Desktop/Persoonlijk/Corona/ONTHEFFING/BIJLAGE%20Stadsgehoorzaal%20Corona%20Protocol.pdf
https://stadsgehoorzaal.nl/uwbezoek
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/met-afstand-maar-niet-afstandelijk-2/29344
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2. Resultaten 
 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de resultaten over 2020. Eind 2019 hebben we met de Gemeente 
Vlaardingen prestatieafspraken vastgelegd. Omdat er 138 publieksevenementen en 207 overige 
bijeenkomsten noodgedwongen zijn geannuleerd, hebben we niet exact de vooraf vastgestelde resultaten 
behaald. Hiervan hebben we de gemeente tussentijds op de hoogte gebracht. Ondanks alle uitdagingen en 
beperkingen zijn we, met aangepast coronaproof aanbod, Vlaardingen binnen de mogelijkheden maximaal 
blijven voorzien van podiumkunsten en in de buurt gekomen van de vooraf vastgestelde resultaten.   
 
Prestatieafspraak 1: 92 professionele voorstellingen  
Resultaat: 93 (65 live, 28 coronaproof en 51 verplaatst/geannuleerd) 

Het professionele programma bestaat uit een unieke mix van voorstellingen met aantrekkelijk 
foyerprogramma, zorgvuldig samengesteld door een Vlaardingse Programmaraad. Het professionele 
aanbod dient als vliegwiel voor het overige prikkelende programma; het zorgt voor draagvlak, inspiratie en 
bevordert de loop naar het theater. Een theatervoorstelling in de Stadsgehoorzaal is nooit een op zichzelf 
staand evenement, maar onderdeel van een complete beleving. Een beleving omdat het actueel of populair 
is, omdat de stad het zelf georganiseerd heeft, omdat er met elkaar iets beleefd wordt, omdat je er 
bekenden tegenkomt, omdat het prikkelt, iets met je doet, omdat het onderscheidend is ten opzichte van 
wat er in de regio wordt aangeboden, omdat het aansluit bij wat je op school leert en omdat het ontlaadt 
en oplaadt. We willen een onderscheidende programmering ten opzichte van de theaters in de regio, een 
programma dat past bij de behoefte van Vlaardingers en de ambitie van de stad. 

 
Doelgroep: Het theater is van ons allemaal! Dit heeft met name betrekking op de jonge jeugd en hun 
(groot)ouders, 30+ die in zijn voor een totaalbeleving van ontmoeting en cultuur en de wat oudere 
Vlaardinger.  
 
In plaats van 92 professionele voorstellingen, hebben we er 93 kunnen aanbieden en 51 voorstellingen zijn 
geannuleerd of verplaatst naar 2021 en 2022. 
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Prestatieafspraak 2: 65 evenementen die Verbinden en Aanjagen 
Resultaat: 77 (46 live, 31 aangepast en 87 verplaatst/geannuleerd) 

Als landelijk erkend MeeMaakPodium jagen we samenwerking en verbinding aan en willen we onderdak 
bieden aan grotere culturele initiatieven die passen bij de Stadsgehoorzaal. Nieuwe initiatieven kunnen van 
a tot z worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Door het unieke, omvangrijke formaat kan de 
Stadsgehoorzaal uitstekend plek bieden aan maatschappelijke evenementen, scholen en culturele 
bijeenkomsten voor het vergroten van ons netwerk en draagvlak in de regio. Gastprogrammeurs 
programmeren voor hun grote achterban, die wij zelf minder goed kennen, maar wel graag bereiken. Denk 
hierbij aan senioren, mensen met een migratieachtergrond, peuters en jongeren. In de Stadsgehoorzaal 
wordt iedereen gastvrij ontvangen om zijn/haar eigen creatieve ideeën te ontplooien en vorm te geven en 
zijn/haar talent te ontwikkelen. De Stadsgehoorzaal wil zo bijdragen aan een leuker, levendiger en 
creatiever Vlaardingen. 

Doelgroep: Sleutelfiguren binnen specifieke doelgroepen, zoals diverse culturele achtergronden, jongeren, 
ouderen, mensen met een beperking, weten dikwijls het beste wat de doelgroep nodig heeft. Vandaar dat 
we deze sleutelfiguren tegen aangepast, lager tarief plek willen bieden in het theater en samen willen 
optrekken om de doelgroep te bedienen. We denken mee in financieringsvormen en bieden middelen aan 
voor publieksbereik. We treden op als partners en zorgen zo met elkaar voor een diversiteit aan 
doelgroepen. 

In plaats van 65 evenementen, hebben we er 77 kunnen aanbieden en 87 evenementen zijn geannuleerd 
of verplaatst naar 2021 en 2022. 
 

Prestatieafspraak 3: 380 activiteiten op het gebied van Educatie, Talentontwikkeling & 
Verenigingen 
Resultaat: 215 (en 207 geannuleerd) 

De Stadsgehoorzaal moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor verenigingen, stichtingen en het Vlaardingse 
primaire en voortgezet onderwijs. Zo stimuleren wij cultuuronderwijs door podiumpresentatie toegankelijk 
en aantrekkelijk te maken. We geven hiermee een kwaliteitsimpuls aan cultuurprojecten en investeren in 
een theater minnend Vlaardingen van zowel kinderen, jongeren als via hen ook de ouders. Vier avonden 
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per week is de Stadgehoorzaal het huis voor repeterende amateurverenigingen op het gebied van musical, 
dans, theater, muziek en zang. De prijzen om de ruimten te huren zijn zeer toegankelijk, met de visie dat er 
nieuwe ontwikkelingen uit volgen die goed en interessant zijn voor de stad en daarmee voor de 
Stadsgehoorzaal. 

Doelgroep: Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, MBO en HBO studenten, verenigingen, stichtingen,  
organisatoren en vrijwilligers. 

In plaats van 380 repetities, scholen, voorstellingen, verenigingen en gastprogramma’s hebben we er 215 
kunnen aanbieden en 207 activiteiten zijn geannuleerd of verplaatst naar 2021 en 2022. 
 

Corona Evenementen 

We hebben 35 extra evenementen georganiseerd, die we zonder het corona-virus niet hadden aangeboden 
of ontwikkeld. Met deze evenementen hebben we nog eens 25.393 bezoekers bereikt. 

Daarnaast organiseerden we 24 keer Theater op de Radio, waarbij registraties van verschillende 
theatervoorstellingen door Omroep Vlaardingen werden uitgezonden. Meer informatie over dit project is 
te vinden via https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/theater-op-de-radio  

Beide edities van Stadsgaatdoorzaal Live zijn hier terug te zien: 
https://stadsgehoorzaal.nl/stadsgaatdoorzaal-live  
 
Alle video’s en openbare livestreams van 2020 zijn hier terug te vinden: 
https://www.facebook.com/stadsgehoorzaalvlaardingen/videos  
  

https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/theater-op-de-radio
https://stadsgehoorzaal.nl/stadsgaatdoorzaal-live
https://www.facebook.com/stadsgehoorzaalvlaardingen/videos
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Datum Evenement 
zondag 22 maart 2020 Light The Sky 

vrijdag 10 april 2020 Talk Of The Town Livestream 
zondag 19 april 2020 Livestream Stadsgaatdoorzaal 
vrijdag 24 april 2020 Talk Of The Town Live Stream 

zondag 3 mei 2020 Livestream Stadsgaatdoorzaal  
vrijdag 15 mei 2020 Talk Of The Town Live Stream 

dinsdag 26 mei 2020 Club 200 Stadsgaatdoorzaal 
vrijdag 5 juni 2020 Jan Rot - 90's (Live & Stream) 

donderdag 11 juni 2020 Clipopname Maral & Daan 
vrijdag 12 juni 2020 Talk Of The Town (Live & Stream) 

woensdag 24 juni 2020 Lejo (3+)  
woensdag 1 juli 2020 Diploma Uitreiking Stream 

donderdag 2 juli 2020 Diploma Uitreiking Stream 
vrijdag 3 juli 2020 Lintjesregen Stream 
vrijdag 3 juli 2020 Talk Of The Town (Stream) 

zaterdag 4 juli 2020 De Fransse Eijkel (Live & Stream) 
maandag 6 juli 2020 Eindmusical De Ark Stream 

dinsdag 7 juli 2020 Eindmusical Het Anker Stream 
woensdag 8 juli 2020 Groep 8 Eindfilm - De Hoeksteen Stream 
donderdag 9 juli 2020 Uitvaart Henk De Ligt Stream 
donderdag 9 juli 2020 Vergadering Gemeenteraad Stream 

zaterdag 11 juli 2020 De Wannebiezz 3 x achter elkaar! 
zaterdag 11 juli 2020 De Wannebiezz Stream 

maandag 13 juli 2020 Eindmusical De Bavinck Stream 
dinsdag 14 juli 2020 Eindmusical Palet Centrum Stream 

vrijdag 17 juli 2020 Gerard Alderliefste & Friends (Live & Stream) 
zondag 16 augustus 2020 Terras Theater 

woensdag 19 augustus 2020 Jan Jaap Van Der Wal Op Stadsstrand 
woensdag 26 augustus 2020 Zomerschool 
woensdag 2 september 2020 Gemeente Bruidsparen Stream 

vrijdag 2 oktober 2020 Talk Of The Town Stream 
donderdag 15 oktober 2020 Online Bijpraten Met Club Van 200 

zondag 25 oktober 2020 Opname Show Enzo Bovenfoyer 
vrijdag 4 december 2020 Talk Of The Town Stream 

woensdag 9 december 2020 Kerstman Hoekje 
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3. Wat we willen onthouden van 2020 
 
Via de website, email en sociale media hebben we de bezoekers en gebruikers van het theater over alle 
ontwikkelingen doorlopend op de hoogte gehouden. Voor uitgebreide verslagen verwijzen we naar de 
volgende links: 

• Alle nieuwsberichten: https://stadsgehoorzaal.nl/nieuws  
• Het eerste bericht nadat het Coronanieuws was geland: 

https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/vlaardingse-podia-voorbereidingen  
• Hoe gaan we om met de maatregelen? https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/hoe-gaan-de-

vlaardingse-podia-om-met-de-coronamaatregelen  
 

Wat we allemaal wél doen!  

Wij krijgen regelmatig de vraag wat wij allemaal precies doen in deze periode, nu voorstellingen beperkter 
(of helemaal niet) plaats kunnen vinden in de Nederlandse theaters. Begrijpelijk natuurlijk, want voorheen 
was dat een groot deel van onze dagelijkse werkzaamheden. Vanaf dag één van de beperkende 
maatregelen hebben wij ons echter ingezet om constant te kijken naar wat wél kan. En... dit is best veel! 
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/wat-we-allemaal-wel-doen  

• Stadsgaatdoorzaal (Livestreams en Theater op de Radio) 

Als het publiek niet naar het theater mag komen, dan komt het theater gewoon naar het publiek toe  met 
livestreams en theater op de radio!  Met het project Stadsgaatdoorzaal wilden we, op veilige afstand, toch 
nog vermaak bieden aan de inwoners van Vlaardingen en omstreken. Even afleiding van de situatie en 
genieten van al het moois wat het theater te bieden heeft. 

In een reeks van streams zorgden we voor live theatervermaak op veilige afstand via de Facebook pagina. 
Iedere 2 weken gingen we ‘on air’ met een nieuwe uitzending, vol optredens, interviews én een kans voor 
de kijkers om zelf mee te doen en leuke prijzen te winnen.  

Daarnaast konden de Vlaardingse inwoners van 7 april t/m 7 mei, dankzij de samenwerking met Omroep 
Vlaardingen, 3x keer per week luisteren naar ‘Theater op de Radio’. De titel zegt het al: lekker vanuit je luie 

https://stadsgehoorzaal.nl/nieuws
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/vlaardingse-podia-voorbereidingen
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/hoe-gaan-de-vlaardingse-podia-om-met-de-coronamaatregelen
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/hoe-gaan-de-vlaardingse-podia-om-met-de-coronamaatregelen
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/wat-we-allemaal-wel-doen
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stoel genieten van oude theatervoorstellingen op de radio! Iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 
12:00 uur presenteerde Omroep Vlaardingen een theaterregistratie uit de oude doos waarvan de artiest 
destijds, hoé leuk en toepasselijk, op exact diezelfde datum in Vlaardingen te zien was. Of je nu liefhebber 
bent van cabaret, muziek, jeugdtheater, toneel of kleinkunst; op de radio kwam het allemaal voorbij! 

• Tien meest populaire voorstellingen 

Bert Visscher, Het Groot Niet Te Vermijden, Dominic Seldis, Ellen Ten Damme, Mijn Man Begrijpt Me Niet, 
Gerard Cox, Van Dik Hout, De Verleiders Female, Danny Vera en Karin Bloemen. 

• Dertien bijna uitverkochte jeugdvoorstellingen 

De Gruffalo, 2x (2+), Doornroosje, 2x (4+), Dolfje Weerwolfje (6+), Buurman & Buurman, 2x (3+), Mad Science 
(5+), Juf Roos 3x (2+) en Lejo 2x (3+). 

• Percentage Vlaardingse bezoekers gestegen 

In 2020 kwam 85% van alle bezoekers uit Vlaardingen, in 2019 was dit 63%.  De oorzaak is te vinden in het 
coronavirus, waarbij de reisbewegingen werden afgeraden of zelfs verboden. 

• Vlaardingen landelijk populaire maakplaats 

In 2020 hebben 5 producties (verdeeld over 14 dagen) specifiek de Stadsgehoorzaal uitgekozen als locatie 
om hun voorstelling te monteren, met aansluitend het spelen van een eerste try-out. 

• Afscheidsmusicals in juli 

Dankzij het Fonds Schiedam Vlaardingen konden tien Vlaardingse basisscholen in juli toch met een groot 
applaus afscheid nemen van hun basisschoolcarrière. Zij kregen de kans de eindmusical in de 
Stadsgehoorzaal te laten plaatsvinden, waarbij het Fonds garant stond voor de helft van de kosten. 
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/afscheidsmusical  

• Meemaakpodium is publiekstrekker 

Sinds 2019 is de Stadsgehoorzaal officieel een Meemaakpodium, met een actief programmateam. 
Vlaardingers worden vanuit dit initiatief uitgenodigd om een rol te spelen in het invullen van het 
theaterprogramma. Dat levert unieke voorstellingen en geweldige festivals op, zoals het multiculturele 
Moestuin Festival, waarmee het theater zich sterk onderscheid en een culturele trekker is in de regio.  

https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/afscheidsmusical
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• Aftrap van de Stadsvrienden, in de strijd tegen Eenzaamheid 

Veel mensen zijn gek op het bezoeken van theatervoorstellingen en/of concerten, maar gaan liever niet 
alleen. De meest gehoorde reden waarom mensen geen avond uit gaan is “omdat ze niet weten met wie”. 
De Stadsgehoorzaal heeft zich daarom als doel gesteld om mensen te enthousiasmeren om alleen naar het 
theater of poppodium te gaan. Het idee is simpel. “Wij weten wie er alleen komt, we drinken met elkaar een 
drankje, geven een leuke rondleiding en gaan samen naar de voorstelling of het concert.” Kortom, bezoekers 
worden vrolijk ontvangen, doen met de andere alleengaanden een drankje, krijgen een exclusieve 
rondleiding en bezoeken gezellig samen de show.    

De Vlaardingse podia hebben daarnaast aan verschillende partijen in de stad gevraagd hoe ze verder een 
rol kunnen spelen in de strijd tegen eenzaamheid. Hieruit zullen nog meer acties volgen, maar dit Solo 
Arrangement was alvast snel en gemakkelijk te realiseren.  

• Terras Theater 

Op zondag 16 augustus toverde de Stadsgehoorzaal de historische binnenstad van Vlaardingen om tot één 
groot podium. De hele middag gaven verschillende verrassende theateracts acte de présence  bij diverse 
terrassen in het hart van de stad. Doel was tóch vermaak en een positief geluid te brengen in deze 
bijzondere zomer en tegelijk de horeca een steuntje in de rug te geven. Daarnaast was het een manier om 
de hele stad, middels het uitdelen van een gloednieuwe programmakrant, te vertellen dat het was gelukt 
om een spetterend coronaproof najaarsprogramma te maken. In de hoop dat jong en oud zin krijgt om, 
natuurlijk op een veilige manier, in het najaar weer te komen genieten van al het moois dat theater kan 
brengen.  

• 15 repeterende amateurverenigingen 

Vanuit haar missie om cultuurparticipatie te verhogen, biedt de Stadsgehoorzaal onderdak en onder-
steuning aan amateurverenigingen op het gebied van musical, toneel, muziek, zang en dans. In 2020 hebben 
15 verschillende verenigingen wekelijks gerepeteerd in de weken dat dit (nog) was toegestaan,  te weten: 
Theatergroep de Academie, De Vlaardingse Smarties, Demi Point, JBDance, Musicalkoor Swing, Stichting 
On Steetsj (zowel Kids, als Volwassenen), Toneelgroep ONI, Pauluskoor, Popkoor Diamond, Sint Radboud, 
Villa Voice, Vlaardings Musical Gezelschap, Vlaerdingse Maatjes en het Zang & Muziek Centrum 
Vlaardingen. 
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Door aanhoudende maatregelen zagen helaas ook deze (amateur)verenigingen de uitoefening van hun 
grootste hobby en passie in 2020 grotendeels in rook opgaan. Maar we zouden de Stadsgehoorzaal 
niet zijn als we niet voortdurend zoeken naar alternatieve vormen om kunst en cultuur een podium te 
bieden. Omdat wij als Stadspodia uit zoveel verschillende hoeken hartverwarmende berichten en steun 
ontvingen, wilden wij ook onze lokale podiumbeesten een hart onder de riem steken en een steuntje 
in de rug geven. Want mede dankzij hen kunnen wij doen wat we doen, en zijn wie wij willen zijn: een 
podium voor de stad! Van woensdag 30 december t/m dinsdag 12 januari waren dan ook overal in 
Vlaardingen driehoeksborden te vinden waarop onze lokale podiumbeesten de hoofdrol speelden. Ook 
op de sociale media kwamen zij uitgebreid langs. Grotendeels mogelijk gemaakt door het De Groot 
Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., die ons met een prachtige bijdrage steunden voor dit 
project.  Op https://stadsgehoorzaal.nl/lokaal zijn alle uitgebreide verhalen van de verenigingen en 
gezelschappen te lezen. We hopen samen met de verenigingen en (lokale) artiesten dat de 
Vlaardingers, zodra het kan en mag, weer maximaal van kunst & cultuur komen genieten.  

• Onderwijs in het theater 

In het najaar was de Stadsgehoorzaal het tweede huis van de regionale onderwijsgroep voor primair 
onderwijs SIKO. De twee maatschappelijke partners zitten samen vol plannen over wat het theater voor 
het onderwijs kan betekenen en andersom. https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/onderwijs-en-
theater-versterken-elkaar  

• Verhuringen 

Vanwege corona heeft de Stadsgehoorzaal 36 grote verhuringen noodgedwongen moeten annuleren. 
Desondanks hebben er 20 grote verhuringen doorgang kunnen vinden, sommigen in combinatie met 
een livestream. Daarnaast heeft de Stadsgehoorzaal 40 keer het theater kunnen verhuren aan bedrijven 
om te vergaderen in coronatijd, geheel coronaproof op 1.5 meter afstand. 

 

 

 

  

https://stadsgehoorzaal.nl/lokaal
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/onderwijs-en-theater-versterken-elkaar
https://stadsgehoorzaal.nl/nieuwsitem/onderwijs-en-theater-versterken-elkaar
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4. Bedrijfsvoering  
 
Samenwerking tussen de Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek  

De Stadsgehoorzaal is formeel onderdeel van de Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum 
Vlaardingen, opgericht op 14 december 2018. Het Vlaardingse poppodium De Kroepoekfabriek vormt 
eveneens onderdeel van deze stichting, net als de fondswervende BV Stadspodia Vlaardingen. De ‘Stichting 
Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen’ kent een besturingsmodel met een bestuur en een 
directeur, het zogenoemde bestuur-directie-model. Het personeel is in loondienst bij de stichting en werkt 
voor één van de merken of voor beide merken: De Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal.  

Financiële/Administratieve organisatie 

Met iedere budgethouder is een prestatieafspraak gemaakt, gekoppeld aan een door de directie 
geformuleerd budget. Onderlinge verschuivingen in verband met de programmering worden met de 
directie besproken. Iedere budgethouder is verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf bepaalde 
omzet en de controle over de uitgaven. Gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor het resultaat. De 
directie en penningmeester presenteren regelmatig de resultaten in de bestuursvergadering. Indien 
noodzakelijk vindt een besluit tot bijstelling van de begroting plaats.  

Steunfondsen 

In 2020 hebben we gebruik mogen maken van de landelijke steunfondsen NOW, TVL en het Kickstart 
Cultuurfonds. Ook zijn via het rijk en de provincie nog speciale cultuurgelden bestemd voor het lokale 
cultuuraanbod. 

Personeel 

Het kernteam bestaat uit vaste medewerkers van de Stadsgehoorzaal en medewerkers vanuit De 
Kroepoekfabriek. Op deze manier is er brede expertise aanwezig op het gebied van theater, muziek en 
educatie, maar misschien nog belangrijker: een groot netwerk. Ook stagiair(e)s van verschillende 
opleidingen leveren een belangrijke bijdrage in de ondersteuning. Een betrokken bestuur speelt een 
belangrijke rol in het vormen en uitvoeren van het beleid. 

Vast team 

Het vaste team van de Stadsgehoorzaal bestaat uit 15 medewerkers in deeltijd, met gezamenlijk 9,8 FTE. 
(2019: 10,8 fte). De organisatie is 1 fte gedaald, omdat 2 vertrekkende medewerkers niet zijn vervangen en 
er minder gebruik is gemaakt van de oproepkrachten.  
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Organigram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Dit jaar hebben 140 unieke, enthousiaste mensen, hoofdzakelijk uit Vlaardingen, vrijwillig bijgedragen aan 
diverse werkzaamheden tijdens evenementen, openingstijden van de theaterkassa en klusdagen. Deze 
Stadscrew is een diverse groep, bestaande uit mensen van alle leeftijden en met verschillende culturele 
achtergronden. Mensen die nog werkzaam zijn, maar ook actieve gepensioneerden en werkzoekenden. 
Onderdeel van de vrijwillige Stadscrew is de Programmaraad, het Klusteam en de Receptie. 

Stagiair(e)s 

De Stadsgehoorzaal profileert zich als een leer-werkomgeving, waarin jaarlijks plek wordt geboden aan 
maatschappelijke stages en aan projectstages. Op het gebied van marketing, communicatie en publiciteit, 
programmering, productie en techniek hebben afgelopen jaar diverse stagiair(e)s hun vaardigheden 
ontwikkeld en aangescherpt. In het Stadsteam draaiden zij onder begeleiding mee en met een redelijke 
mate van zelfstandigheid zijn ze betrokken bij het organiseren van evenementen, het verzorgen van 
publiciteit en het ondersteunen van de techniek.  

Opleidingen 

De Stadsgehoorzaal wil haar medewerkers en vrijwilligers opleiden, om samen te kunnen blijven 
ontwikkelen en om te binden en te boeien. De Stadsgehoorzaal biedt gedurende het gehele jaar een reeks 
diverse cursussen aan die alle van belang zijn voor de werkzaamheden die de teams verrichten. Hierdoor 
kunnen zij hun vaardigheden verbeteren en zelfverzekerd en zelfstandig hun vrijwilligerstaken uitvoeren. 
Op 11 september was de jaarlijkse CrewCampus, een dag vol trainingen, afgesloten met een coronaproof 
maaltijd en muziek op afstand. 
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Deze opleidingen zorgen er niet alleen voor dat de Stadsgehoorzaal een professionele uitstraling heeft, 
maar ze zorgen er ook voor dat iedere bezoeker zich welkom voelt in het theater. Hier hebben zowel de 
Stadsgehoorzaal, als haar vrijwilligers en de stad baat bij! Daarnaast bieden de cursussen de mogelijkheid 
aan de vrijwilligers om hun talenten verder te ontwikkelen of wellicht zelfs te ontdekken! 

Ziekteverzuim 
In 2020 had de Stadsgehoorzaal een ziekteverzuimpercentage van 7,65%. Er is een medewerker een jaar 
lang ziek geweest en een medewerker drie maanden. 
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5. Marketing en Communicatie 

Om de verschillende activiteiten en evenementen te promoten en een zo breed mogelijke doelgroep te 
bereiken is gebruik gemaakt van verschillende promotiemiddelen: 

• Drukwerk 
o Dit jaar hebben we vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus en voortdurende 

annuleringen en verplaatsingen geen seizoensbrochure gemaakt. In plaats daarvan is gekozen 
voor een speciale Theaterkrant, die samen met +/- 100 Vlaardingers in Vlaardingen is bezorgd. 
Dit was zowel een besparing, als een ludieke actie. 

o Poster- en flyercampagnes. Voor het programma en specifieke evenementen, zoals het 
Theater Terras, werden posters en flyers gedrukt en breed in de stad verspreid. 
 

• Sociale media 

Op het gebied van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn wordt een levendig beleid gehanteerd. Niet 
alleen de specifieke activiteiten en evenementen worden hier ter promotie onder de aandacht gebracht, 
maar nieuwtjes, actualiteiten, interessante theatertips zoals registraties die op televisie worden 
uitgezonden, de dagelijkse gang van zaken in het theater en werkzaamheden van medewerkers. Denk 
hierbij aan het lakken van de houten Harmonievloer, het uitpakken van nieuw geleverde (zelf ontworpen) 
mondkapjes, het klaarzetten van een coronaproof setting etc. De behaalde cijfers op het gebied van de 
socials zijn als volgt: 

o Het streven was 4500 Facebook pagina likes, het daadwerkelijke aantal likes steeg van 3914 
naar 4324  

o Het streven was 3000 Instagram volgers, het daadwerkelijk aantal volgers steeg van 2130 naar 
2714  

o Het streven was 500 Twitter volgers, het daadwerkelijke aantal steeg van 400 naar 486 
o Het aantal Linkedin volgers steeg van 107 naar 143. 

 
• Website 

 De website wordt voortdurend actueel gehouden op het gebied van het programma/agenda, maar ook 
wat betreft nieuwtjes en belangrijke en interessante informatie. Het streven was om in 2020 110.000 
gebruikers en 1.000.000 paginaweergaven te behalen (versus 98.765 gebruikers 712.558 paginaweergaven in 
2019), helaas zorgden de Coronacrisis en de bijbehorende sluiting ervoor dat wij deze aantallen niet hebben 
kunnen halen. Het totaal kwam uiteindelijk uit op 56.215 gebruikers en 396.235 paginaweergaven. 

• Digitale nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd naar de abonnees, met daarin de activiteiten 
die die maand op de planning staan en andere interessante, actuele nieuwtjes. In december waren er 
9.055 abonnees voor de nieuwsbrief. 
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• Persberichten 

Wekelijks wordt een persbericht over een actuele activiteit of nieuwswaardige boodschap verstuurd naar 
de lokale en regionale media. Deze wordt standaard online (nieuwswebsites en social media) en met grote 
frequentie offline (in de krant) gepubliceerd. Vermeldingen bij de lokale krant Groot Vlaardingen zijn hier 
te vinden: https://www.grootvlaardingen.nl/zoek?zoekterm=stadsgehoorzaal  

• Online agenda’s en advertenties 

Regelmatig wordt er (waar interessant) content aan geleverd voor online evenementenkalenders, 
nieuwsbrieven van andere organisaties en gedrukt uitgaves (advertenties) om ook via andere kanalen 
zichtbaar te zijn.    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grootvlaardingen.nl/zoek?zoekterm=stadsgehoorzaal
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6. Organisatie 
 

Bestuur 
Het bestuur van de Stadsgehoorzaal bestaat uit vijf leden en is onbezoldigd: 

• Voorzitter   Martin Thurmer  
• Penningmeester   Finn Wynstra 
• Secretaris   Rick Smid  
• Algemeen bestuurslid  Sytske Schoenmakers 
• Algemeen bestuurslid  Marcel Splinter  

Bestuursvergaderingen 

In 2020 hebben er 9 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast vinden er regelmatig bilateralen 
plaats tussen voorzitter/penningmeester en directie en manager KF. Het bestuur hanteert de Code 
Cultural Governance, zie http://www.governancecodecultuur.nl/  
 
Interne communicatie 

Er is een overlegstructuur opgezet om het gehele team en de vrijwilligers goed op de hoogte te houden en 
om zaken goed op elkaar af te stemmen. Om de week komt het operationele team van de Stadsgehoorzaal 
bij elkaar voor overleg. Tussentijds vinden er regelmatig bilateralen plaats. 

Het afgelopen jaar is het volledige Stadsteam 4 keer bijeen gekomen, met als voornaamste doel 
informeren en afstemmen. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk om richting te geven aan de inhoud van de 
programmering en voor de onderlinge afstemming van de activiteiten.  
 
Relatie Gemeente 

De directie heeft regelmatig overleg met de gemeenteambtenaar Accounthouder Cultuur en/of wethouder 
Cultuur. Hiervan wordt door de ambtenaar verslag gedaan, gevolgd door een mailwisseling met de 

http://www.governancecodecultuur.nl/
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gemaakte afspraken. De lijnen richting de Gemeente Vlaardingen zijn kort en prettig. 
 

Huisvesting 

Het beheer van het theatergebouw is in handen van de Gemeente Vlaardingen. In 2018 is in opdracht van 
de gemeente Vlaardingen de besturing van de trekkenwand vervangen door STS. In 2019 wilde de 
gemeente de verantwoordelijkheid voor een groot deel overdragen aan onze stichting. Hiervoor dienen 
duidelijke afspraken gemaakt te worden, met name wie waar verantwoordelijk voor is en hoe de dekking 
tot stand komt. De gesprekken zijn nog steeds gaande. Er is nog geen huurcontract.  

In 2020 hebben zowel het Fonds Schiedam Vlaardingen als de Stichting Jan Anderson en Rita Boon een 
grote donatie gedaan voor diverse investeringen in de theatertechniek. 
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7. Focus voor 2021 

Ook in 2021 zullen de gevolgen van het coronavirus nog stevig merkbaar zijn. De verwachting is dat er het 
hele jaar nog geen reguliere bezetting kan zijn. Ook zal het tijd en energie kosten om weer in het systeem 
van bezoekers te komen en het vertrouwen te winnen dat een theaterbezoek veilig is. In de plannen en 
begroting houden we hier rekening mee. 

Hier de speerpunten op een rij: 

• Duidelijke afspraken met de gemeente over de huisvesting van de Stadsgehoorzaal 
• Aanscherpen van strategisch plan, samen het hele team en onze stakeholders, zodat we ons na het 

coronatijdperk op klip en klare doelstellingen op het gebied van programma, publiek, promotie, 
pand en personeel kunnen focussen.  

• Zorgdragen voor voldoende inkomsten voor de Stadsgehoorzaal, zowel door ondernemerschap 
als via de bestaande steunfondsen.  

We gaan er als team alles aan doen om van 2021 een nuttig jaar te maken en ons zowel mentaal, financieel, 
inhoudelijk als organisatorisch in de startblokken te krijgen voor de komende jaren, die in het teken zullen 
staan van ‘wederopbouw’. Wij zorgen dat we daar klaar voor zijn! 


