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Het theaterseizoen 2021-2022 

werd op 1 en 2 september 2021 

afgetrapt door Bert Visscher, 

die twee avonden voor een 

uitverkochte zaal (op 

anderhalve meter weliswaar) 

optrad. Later dit theaterseizoen 

zal hij aankondigen dat dit zijn 

een na laatste grote 

theatertour zou zijn, hij neemt 

vanaf seizoen 22-23 afscheid 

van het grootschalig 

rondtoeren met zijn 

cabaretvoorstellingen. 
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Op 29 september 2021 nam 

Winterswijk afscheid van Ineke 

van Empel. Zij gaat na 12 jaar 

directeur te zijn geweest van 

De Storm met welverdiend 

pensioen. Er waren feestelijke 

speeches, er was hilarisch en 

ontroerend theater, we dronken 

een goede borrel en Ineke werd 

door burgemeester Joris 

Bengevoord verrast met een 

lintje, waarmee ze benoemd 

werd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. 
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VOORWOORD  
Al meer dan 50 jaar verbindt Theater De Storm podiumkunsten met de maatschappij.  

Dit doen we voor zoveel mogelijk mensen in onze leefomgeving: de regio Oost-

Achterhoek en Winterswijk in het bijzonder. Jaarlijks presenteert De Storm een divers en 

verrassend aanbod en prikkelen we voortdurend de zintuigen van ons publiek. We zijn 

de culturele huiskamer van Winterswijk en omgeving: laagdrempelig, warm en open 

voor iedereen. Op z’n Achterhoeks: ‘gemeudelijk’. De metaforen over de storm die #covid 

heet, bleven helaas ook het afgelopen seizoen relevant. Van volle kracht vooruit naar 

windstil binnen anderhalve maand. Van stomend volle zalen naar publiek dat 

langzaamaan weer binnen waait. Theaterseizoen 2021-2022 bleek een jaar waarin er 

wederom veel onvoorspelbaar was. Wat kon, wat mocht, wanneer, voor wie en hoe?  

 

#Stormteam  

Door roeien en ruiten hield het #Stormteam stand. We zijn allen wederom op de proef 

gesteld: geduld, weerbaarheid en aanpassingsvermogen, daar hebben we een flinke 

portie van verstouwd. Daarom deel ik, ook vanaf deze plek, allereerst mijn trots op het 

voltallige #Stormteam, dat flexibel, met humor, af en toe een grom van frustratie, maar 

altijd vol doorzettingsvermogen het afgelopen theaterseizoen klaar stond voor artiesten, 

partners, publiek en elkaar. 

 

Steun 

Gesteund door overheid en fondsen, maar vooral ook de Gemeente Winterswijk, de 

Stormgenoten die ons in grote getale trouw bleven, sponsoren, partners, Vrienden van 

De Storm en publiek heeft het #Stormteam ook in het afgelopen jaar gedaan wat er 

mogelijk was. We ontvingen hulp van het Winterswijks Muziek Theater die ons 

ondersteunden bij de ontvangst van ons publiek ten tijde van de QR checks. We hebben 

lokale, regionale en professionele makers de ruimte gegeven om te presenteren, maar 

regelmatig konden we ze slechts laten repeteren en monteren. We probeerden contact 

te houden met ons publiek, en bereidden ons voor op een tweetal kleine verbouwingen, 

die gerealiseerd kunnen worden met dank aan de Taskforce van de Gemeente 

Winterswijk. Deze zijn hopelijk de opmaat voor een pand en een organisatie waar 

verduurzaming, flexibiliteit, efficiency en bovenal ontmoeting en verbinding nog 

centraler staan dan ze al doen.  

Noodzaak 

Wij zijn ten volle overtuigd van de noodzaak van theater in rustige en roerige tijden en 

voelen ons hierin gesterkt door het afgelopen jaar. We kijken vol goede moed vooruit en 

bruisen van de plannen en ideeën om Winterswijk en omgeving weer te gaan voorzien 

van goede verhalen. Dit jaarverslag blikt terug op een wispelturig en wendbaar 

theaterseizoen. We hopen dat we in het komende seizoen voor minder verrassingen te 

staan komen, we onze rug recht houden en met de boeg vooruit kunnen koersen.  

Dank aan allen die dit mede mogelijk maakten en maken. 

Marijt Helmink 

Directeur-Programmeur Theater De Storm  
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FACTSHEET Kerncijfers seizoen 2021-2022 

Ook dit seizoen wordt gekenmerkt door annuleringen en verplaatsingen van een groot 

aantal geplande activiteiten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de aantallen gerealiseerde 

activiteiten en bezoekersaantallen die daarmee samenhangen. Door de lockdown en 

beperkingen in het najaar en voorjaar zijn veel activiteiten verschoven naar het voorjaar 

of volgend theaterseizoen.  

 

2021-2022       Aantal   bezoekers 

Professionele voorstellingen    77  20.000   

Culturele voorstellingen Winterswijk   14     3.200 

Culturele voorstellingen uit de regio     3     1.000 

Activiteiten en voorstellingen voor & door scholen  21     1.200 

Commerciële events & overige activiteiten  54  10.600 

TOTAAL       169  36.000  

 

Terugblik: 

Seizoen  Bezoekers 

2020-2021  10.800 

2019-2020  50.000 

2018-2019  67.000 

2017-2018  68.000 

2016-2017  64.000 

2015-2016  63.000 

2014-2015  62.000 

2013-2014  50.000 

 

Genres (professionele voorstellingen) 2021-2022 

     Aantal voorstellingen Aantal bezoekers 

Cabaret    26    6.700 

Jeugd & Familie     8    1.400 

Theaterconcert   26    8.400 

Show       4    1.200 

Musical & Muziektheater    3       800 

Toneel      2       400 

Klassieke Muziek     4       200 

Dans & Ballet      2       400 

Overig       2       500 

 

De maximale zaalcapaciteit varieerde van volledige zaalbezetting tot 1,5 meter protocol. 

Producties werden eenmaal of meerdere malen per dag gespeeld, met of zonder pauze. Het 

bezettingspercentage dat in seizoen 2021-2022 is behaald, is 63,8 % en wederom gebaseerd 

op de maximale capaciteit die was toegestaan op het moment van spelen. 
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Terugblik: 

Seizoen  Aantal Voorstellingen Zaalbezetting 

2020-2021  24    80,7 % 

2019-2020  84    72,8% 

2018-2019  107    67,8 % 

2017-2018  105    71,5 % 

2016-2017  97    60,7 % 

2015-2016  95    62,1 % 

2014-2015  103    59,4 % 

2013-2014  98    57,6 % 
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FACTSHEET Cijfers covidmaatregelen 

 
Juli 2021  

Het theater is open, waarbij publiek en personeel de 1,5 meter afstand moeten 

waarborgen in de horeca en de theaterzalen. Uiterlijke sluitingstijd is 00:00 uur. Medio juli 

stijgt het aantal besmettingen met COVID, dit zorgt niet voor extra maatregelen. 

 

September 2021 

De 1,5 meter maatregel wordt losgelaten. In combinatie met het Corona Toegangs Bewijs 

mogen theaters tot maximaal 500 bezoekers met een vaste zitplek in de zaal toelaten.  

 

Oktober 2021 

De Omikron variant grijpt steeds meer om zich heen, de besmettingen lopen op. 

 

November 2021 

Op 13 november 2021 moet de horeca om 20:00 uur sluiten. Dit betekent voor theaters 

dat zij de aanvangstijd van hun voorstellingen vervroegen en een drankje mee de zaal in 

geven. Twee weken later is de avondsluiting een feit. Een aantal voorstellingen kan in de 

weekenden alsnog in de middagen plaatsvinden, waaronder de voorstellingen van 

Evolutio in De Storm. Op 28 november 2021 waren zij de laatste voorstelling van 2021 in 

dit theater. 

 

December 2021 

Op 14 december 2021  is een harde lockdown een feit. De voorstellingen die in de 

kerstvakantie al waren omgeboekt naar een matinee, worden alsnog verplaatst of 

afgelast. 

 

Januari 2022 

Repeteren is toegestaan, waardoor het repetitieproces voor makers weer op gang kan 

komen. Dit gebeurt ook in De Storm. Het blijkt de opmaat naar een voorzichtige  

heropening op 26 januari. Weliswaar op 1,5 meter, met Corona Toegangs Bewijs en met 

een algehele sluitingstijd van 22:00 uur, waardoor voorstellingen vervroegd of ingekort 

worden en de mogelijkheden voor horeca-omzet immer beknot blijven. 

 

Februari 2022 en verder 

Op 18 februari vervallen de 1,5 meter maatregel en het Corona Toegangs Bewijs en zijn 

er geen beperkingen meer met betrekking tot geplaceerde evenementen, waaronder 

onze theatervoorstellingen. We gaan op de weg terug naar volle zalen en sluiten ons 

theaterseizoen op 18 en 19 juni af met goedgevulde zalen voor Popclub Harlekeijn en LG 

Dance. 
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De lockdown bracht ook kansen.  

Zo hebben we met vereende krachten de 

backstage van onze Mondriaanzaal op low-

budget wijze een opknapbeurt gegeven.  

Met meerdere doelen:  

onze horecacollega’s uren te kunnen bieden, 

nu ze tijdens de lockdown niet kunnen 

werken én in de toekomst de artiesten te 

kunnen verwelkomen in de leukste 

huiskamer van de Achterhoek. 
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ORGANISATIE & GEBOUW 
 

In de zomer van 2021 groeide het #Stormteam weer richting volle kracht. Naast het 

aantreden van directeur Marijt Helmink kwamen ook marketingmanager Marloes Klein 

Zeggelink en horeca- & eventmanager Wendy Beulink in dienst van De Storm. Ook werd 

de kassapost tijdelijk opgevuld, die wegens langdurige ziekte tijdens het afgelopen jaar 

grotendeels onbemand is gebleven. Daarnaast werd een start gemaakt met het 

aanvullen van de horecapoule. De beperkende maatregelen vanaf medio november en 

de lockdown in december maakten echter dat een vacante positie van floormanager niet 

ingevuld werd. Ook bleef de horecapoule het gehele jaar onderbezet. 

Binnen een kleine organisatie herstarten met nieuwe mensen op sleutelposities, vraagt 

om de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle collega’s. Er is in het 

afgelopen jaar tijd en energie besteed aan een eerste teambuildingsessie bij  

Het Keunenhuis. En er is een start gemaakt met het onderzoek naar het ‘DNA’ en de 

positionering van De Storm, samen met merkbureau en Stormgenoot Frappant. 

 

Pand & Verduurzaming 

Tijdens de lockdown in de winter van 21-22 is door een deel van het personeel aan de 

backstage van de Mondriaanzaal gewerkt. Zo konden zij toch zinvol werk verrichten in 

een periode waarin zij anders thuis zouden zitten. Ook is door de afdeling 

theatertechniek veel achterstallig onderhoud verricht.  

 

In het voorjaar van 2021 zijn de eerste contouren geschetst van een toekomstvisie op het 

pand, dat als handreiking gebruikt kan worden om het gebouw toekomstbestendig in te 

richten en zo mee te kunnen groeien met gebruikers en bezoekers. Deze contouren 

hebben vooral tot doel het pand te verduurzamen en efficiënter te gebruiken. Naar 

ontwerp van architectenbureau Ten Bras Westinga zijn in het voorjaar van 2022 de eerste 

stappen gezet tot uitvoering van twee eerste deelplannen: het aanpassen van de entree, 

die aan het verzakken is en een goede mindervaliden ingang mist, en het vervangen van 

de glazen pui in het theatercafé, die nog voorzien was van enkel glas. Deze twee 

verbouwingen kunnen worden gerealiseerd met middelen uit eigen reserve en een 

tweetal bedragen vanuit de Taskforce Corona van de Gemeente Winterswijk. Beide 

projecten worden naar verwachting medio november opgeleverd en worden zo veel 

mogelijk met lokale toeleveranciers en partners gerealiseerd.  
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Helaas werden de 

dinnershows die Stichting 

Evolutio in De Mattelier in 

Oost-Gelre zou spelen op 13 

en 14 november 2021 

wegens de avondlockdown 

afgelast. Theater De Storm 

bood hulp: door de shows 

om te bouwen naar een 

matinee inclusief borrelbox, 

konden de voorstellingen in 

aangepaste vorm toch 

doorgaan en kreeg Oost-

Achterhoeks danstalent een 

welverdiend podium. 
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PARTNERS I 
Een goede culturele infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon-, en 

werkklimaat. De Storm prijst zich dan ook gelukkig met de vele lokale en regionale 

culturele partners. Wij werkten het afgelopen jaar met veel plezier samen met: 

Culturele instellingen uit Winterswijk en de Oost- Achterhoek, waaronder; 

Villa Mondriaan  

Boogie Woogie 

Bibliotheek Oost-Achterhoek  

Steengroevetheater 

Openlucht Theater Winterswijk 

Het Doopsgezinde Kerkje 

Stuurgroep 1572 

 

De vele podiumkunstverenigingen en collectieven in Winterswijk en Oost-Achterhoek 

vonden ons podium, maar hielpen ons ook voor- en achter de schermen bij 

voorstellingen en activiteiten: Winterswijks Muziek Theater – Penta - Classic WM - 

Stichting Evolutio - T.O.E.P. - Toneelgezelschap Ons Genoegen Woold - Eendracht – 

Excelsior - Concordia Kotten – K.W.O.V. - Sint Jan Meddo - LG Dance – Harlekeijn - 

Crescendo Ratum en andere partijen, het is een culturele humuslaag om trots op te zijn. 

 

Er is veelvuldig overleg met de collega-theaters in de Achterhoek; 

DRU in Ulft 

Amphion in Doetinchem 

Theater Hanzehof in Zutphen en 

Lochemse Schouwburg  

 

Maar ook in provinciaal verband via de Stichting Oostelijke Schouwburgen en de 

VSCD branchevereniging werd het afgelopen jaar veelvuldig en goed overlegd en 

samengewerkt. 

 

Theater De Storm is dankbaar vóór en blij mét de vele partners in Winterswijk, de Oost-

Achterhoek, Gelderland maar ook landelijk. In de afgelopen twee jaar heeft de Taskforce 

Cultuur, waarin ook alle theaters vertegenwoordigd waren, een stevige stem aan tafel 

weten te veroveren bij onze regering in Den Haag. De Taskforce is inmiddels een vaste 

gesprekspartner van de staatssecretaris voor Cultuur . Ook onze minister-president en 

koning noemden kunst en cultuur regelmatig in toespraken, persconferenties en andere 

speeches. Steeds werd daarbij het belang van cultuurbezoek- en beoefening benadrukt. 
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Helaas werden de dinnershows die Stichting Evolutio in De Mattelier in Oost-Gelre zou spelen op 13 

en 14 november 2021 wegens de avondlockdown afgelast. Theater De Storm bood hulp: door de 

shows om te bouwen naar een matinee inclusief borrelbox, konden de voorstellingen in aangepaste 

vorm toch  en kreeg Oost-Achterhoeks danstalent een welverdiend podium. 

Helaas werden de dinnershows die Stichting Evolutio in De Mattelier in Oost-Gelre zou spelen op 13 

en 14 november 2021 wegens de avondlockdown afgelast. Theater De Storm bood hulp: door de 

shows om te bouwen naar een matinee inclusief borrelbox, konden de voorstellingen in aangepaste 

vorm toch  en kreeg Oost-Achterhoeks danstalent een welverdiend podium. 

  

Op 11 mei 2022 verwelkomden we 

een bijzondere gast in Theater De 

Storm. Op uitnodiging van -en in 

samenwerking met- de Bibliotheek 

Oost-Achterhoek betrad de 

talentvolle schrijfster en publiciste 

Lale Gül het toneel om een 

theatercollege te geven in het 

kader van 75 jaar Vrijheid. Een 

bijzondere avond, omdat Gül op 

dat moment allesbehalve vrij 

leefde, zij werd in verband met 

bedreigingen op dat moment 

zwaar beveiligd. Publiek en 

schrijfster beleefden een 

bijzondere en ontspannen  

avond, waarbij uitgebreid de  

tijd werd genomen voor het 

college, nagesprekken en  

een signeersessie. 
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PARTNERS II 
Theater De Storm zet zich, samen met tal van maatschappelijke partners, met verve in 

voor leefgeluk in Winterswijk en de (oost) Achterhoek. We zijn op regelmatige basis in 

gesprek met o. a. de Winterswijkse Uitdaging, Stichting Present en ambtenaren van de 

gemeente Winterswijk. We voelen ons nog steeds het ‘thuishonk’ van de Vereniging 

Volks Feest Winterswijk en hebben genoten van 1750 Winterswijkers die in De Storm de 

Nacht van Oranje en Koningsdag kwamen vieren. Ook werkten we o.a. samen met 

diverse zorginstellingen en tal van scholen.  

Onderwijs en Buitenschoolse opvang 

De samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is heel belangrijk voor ons 

podium. Het biedt de kinderen een kennismaking met het theater op een 

laagdrempelige manier. Het afgelopen jaar ontvingen we hen bij schoolvoorstellingen, 

die samen met cultuurmakelaars als Boogie Woogie (Winterswijk) en Culturije 

(Berkelland) zijn georganiseerd. De samenwerking uitte zich ook in het presenteren van 

schoolmusicals op onze podia, het volgen van workshops en rondleidingen bij ons in huis 

en het delen van ruimte, in verband met de 1,5 meter beperkingen. Middelbare 

scholieren zijn in groepsverband of individueel regelmatig te gast geweest in De Storm. 

We hebben nauw contact met de scholengemeenschappen in Winterswijk, Aalten en 

Oost-Gelre en overleggen regelmatig met de Interne Cultuur Coördinatoren over aanbod 

op maat.  

Fondsen en Sponsoring 

Theater De Storm ontvangt een vaste bijdrage van de Gemeente Winterswijk, kent een 

aantal zeer loyale sponsoren, adverteerders en donateurs. Na een ruimhartige, 

jarenlange sponsoring heeft de Rabobank Oost-Achterhoek aangegeven per 1 oktober 

2021 het sponsorcontract niet te verlengen. De koers wordt landelijk verlegd van 

sponsoring, naar partnerships en andersoortige bijdragen. De Storm is de Rabobank zeer 

erkentelijk voor hun jarenlange bijdrage en hoopt in de toekomst opnieuw in 

partnerschap samen op te kunnen trekken. De zoektocht naar een nieuwe zaalsponsor is 

nog niet volbracht, we hopen dat een Oost-Achterhoekse partij zich meerjarig wil 

verbinden met De Storm en zo zichtbaar gaat zijn voor al onze bezoekers.  

Stormgenoten & Founders 

Circa dertig organisaties die de waarde van cultuur in de Oost-Achterhoek zien, zijn 

Stormgenoot en/of Founder. Denk aan bedrijven met lokale roots en regionale of 

landelijke uitstraling, zoals bouwbedrijven WAM/VanDuren en WBC Bouw, maar ook 

Grolsch, Pentair, Seesing Flex Family, Winterwarm en Hesselink koffie. Een volledig 

overzicht van Stormgenoten staat op onze website. Zij doen jaarlijks een zakelijke 

donatie aan ons podium en dragen daarmee bij aan een veelzijdige programmering. 

Door het Stormgenootschap actief uit te dragen onder medewerkers en relaties en hen 

veelvuldig uit te nodigen in onze theaterzalen, zorgen deze organisaties samen met ons 

voor een aantrekkelijke regio om te werken en te wonen. De Stormgenoten zijn daarmee 

een belangrijke verbindende factor tussen ons en de inwoners van de Oost-Achterhoek.  
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zijn hen daar zeer dankbaar voor. 

 

   

 

Op zaterdag 2 oktober 2021 ging de nieuwe voorstelling van Mart 

Hillen bij ons in feestelijke première. Mart is afkomstig uit 

Lichtenvoorde en won in 2016 het Rabo On Stage concours, 

georganiseerd door drie theaters in de Achterhoek, waaronder De 

Storm. Mart toert sindsdien als professioneel artiest langs de theaters. 

Ps. Mart speelde ook onze kerstboodschap in, die we naar al onze 

vrienden en bezoekers stuurden tijdens de lockdown in december. 

Scan hier de QR Code om deze nogmaals te zien. 
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THEATER 
Theater De Storm is dé plek waar publiek en makers elkaar ontmoeten, naar elkaar 

luisteren en zo inzicht krijgen in de ander. Of het daarbij nu gaat om verhalen rondom 

complexe maatschappelijke uitdagingen, of een persoonlijk verhaal dat zorgt voor troost, 

ontspanning of vervoering. Of dit nu in de vorm is van prachtig muziek(theater), een 

toneelstuk of een vlijmscherpe cabaretvoorstelling. Naast een mooie reeks aan 

kwalitatieve voorstellingen die zorgen voor ontspanning, ontroering en het ‘even weg zijn 

uit de waan van de dag’, vormen voorstellingen die een relevant maatschappelijk thema 

als uitgangspunt hebben een steeds steviger fundament binnen het aanbod en wordt de 

wereld van ons publiek een stukje groter en rijker.  

 

Annuleren, verplaatsen, spelen! 

Het afgelopen theaterseizoen kende, zoals al eerder beschreven, veel ups en downs. 

Van een feestelijke première voor Mart Hillen in een regenachtig najaar via een startklare 

Legendary Albums Live  zonder publiek in de winter naar een snikhete voorstelling van 

Rowwen Hèze eind juni.  

Van goedgevulde tot uitverkochte zalen voor bijvoorbeeld Peter Pannekoek en O’G3NE, 

tot spijtig geannuleerde parels als de voorstellingen van Alex Roeka en Danielle Schel. 

Wij hopen hen in een van de komende theaterseizoenen alsnog een podium te kunnen 

bieden. Ook staan in theaterseizoen 22-23 (nog steeds) voorstellingen op de rol, die 

oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 gespeeld zouden worden. Gelukkig heeft het 

theaterpubliek de kaarten voor o.a. The Mousetrap en Simone Kleinsma niet geannuleerd 

en kijkt het nog steeds uit naar deze mooie theateravonden.. 

 

Publiek 

Het publiek heeft zin in theater! Dat hebben wij het afgelopen jaar gemerkt. Maar: die zin, 

dan wel heimwee, heeft zich nog niet vertaald in frequent theaterbezoek. Zalen waarin 

grote namen op het toneel staan, lopen vol, maar minder hard dan voorheen, zalen waar 

normaliter 300-450 bezoekers in zitten, bleken slechts gevuld met 150 – 250 man. Het is 

hard werken om de drempels te verlagen. Veelgehoorde opmerkingen over volle 

agenda’s en angst voor grote mensenmassa’s staven deze drempels. We moeten met 

ons allen de komende jaren hard ons best doen deze drempels weg te nemen en onze 

bezoekers weer te overtuigen van de boodschap dat theater het allerfijnste avondje uit 

en ontsnapping aan de waan van de dag is.  
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  Ook tijdens de lockdown weten 

opdrachtgevers Theater De Storm 

te vinden voor hun hybride events. 

Zo hebben de 8RHK Ambassadeurs 

hun jaarcongres online gehost 

vanuit onze Mondriaanzaal. Een 

mooie samenwerking met Frontline 

Audio, die ervoor zorgde dat er 

geen hapering in het congres zat. 
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EVENTS 
De Storm is goed ingebed in het maatschappelijke- en bedrijfsleven in de Oost-

Achterhoek. Vanuit onze culturele kern richten we ons dan ook bewust op de zakelijke 

en maatschappelijke markt en hebben we, ook het afgelopen jaar, tal van zakelijke 

partners mogen ontvangen. Een veelvoud van de ontvangsten die in de boeken stond is 

vervolgens spijtig genoeg gecanceld wegens beperkingen en/of lockdown.  

 

Theater De Storm is trots op de veelzijdigheid van de events en congressen die het 

afgelopen jaar in en rondom ons pand plaatsvonden, zoals de Toerisme Top in 

september 2022, een congres van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, symposia en 

bijeenkomsten vanuit de Gemeente Winterswijk, het hybride event van 8RHK 

Ambassadeurs, de Nacht van Oranje, maar ook recepties, griepprikken en examens. 

 

Lokaal verhaal 

Theater De Storm werkt met veel plezier zo veel mogelijk samen met lokale en regionale 

partners op het gebied van eten en drinken, maar ook als het gaat om licht, geluid, 

aankleding en andere toeleveranciers, die zo veel mogelijk lokaal en duurzaam 

ondernemen. Wij kiezen onze partners met veel zorg uit; ambachtslieden die hun 

producten met trots, aandacht, en precisie presenteren en dezelfde duurzame visie 

hanteren als De Storm.   
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Met veel plezier en grootse verwachtingen maakte het 

#Stormteam zich op voor De Freule in het Steengroevetheater. 

In de maanden april, mei en juni zette het team alles op alles 

om de voorbereidingen te treffen voor het spektakel in het 

Steengroevetheater dat in de maand augustus 2022 eindelijk, 

na twee jaar uitstel wegens corona, gestalte kreeg. Het werd 

wegens aanhoudende krapte van zowel materieel als 

personeel, een huzarenstukje, maar op het moment van 

schrijven, kijken we terug op een geslaagde productie. 
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VOORUITBLIK 
Eind juni 2022 maakt het #Stormteam de balans op van het afgelopen jaar. Terugkijkend 

op een veelbewogen, leerzaam jaar, waarin het team met vallen en opstaan klaarstond, 

voor elkaar, makers en publiek. In de startblokken voor een spannende, zinderende 

zomer met daarin voor het eerst sinds drie jaar een Steengroeve Productie, waar Theater 

De Storm nauw mee verweven is.  

 

Met de blik voorwaarts zien wij voor seizoen 2022 -2023 een aantal uitdagingen:  

Publiek: Keert het terug?  

Programma: Kunnen makers nog produceren en reizen?  

Personeel: De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een zeer smalle bezetting. 

Pand: Verduurzaming en efficiënter gebruik van ons pand worden urgenter dan ooit. 

Maar met de mooie basis die er staat: 

- gemeentelijke steun en draagvlak, 

- maatschappelijke, culturele en commerciële partners,  

- sponsors en fondsen, 

- een prachtige omgeving met geweldige inwoners, 

- lokale en regionale aantrekkingskracht, 

- en een onweerstaanbaar #Stormteam, 

gaan wij die uitdagingen met vereende krachten aan. 
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Om ten tijde van de lockdown toch wat 

reuring in ons pand te houden, gaven 

we het podium in de eerste week van 

januari 2022 met veel plezier aan de 

muziektheatersensatie Slȁpstick, die 

vijf dagen lang repeteerden en hun 

voorstelling monteerden. Immers: dit 

laatste mocht wel, zolang er geen 

publiek bij aanwezig was en de 

gezondheidsmaatregelen in acht 

werden genomen.  Gelukkig kon de 

formatie, die bejubeld werd in de pers, 

op 9 juni 2022 alsnog hun voorstelling 

spelen. 
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BEGROTING 

 

Begroting Theater De Storm 

2022-2023 Resultaat Resultaat Begroting 

Goedgekeurd door bestuur d.d. 24 mei 2022 2020-2021 2021-2022 2022-2023

€ € €

I.   CULTUUR 

1. Opbrengsten Voorstellingen etc. 34.878 447.635 587.653

2. Kosten Voorstellingen 22.219 365.674 517.463

3. Bruto Winst 12.659 81.961 70.190

II.  VERHUUR

1. Opbrengsten 26.897 104.324 109.847

2. Kosten Verhuur 29.451 68.290 53.880

3. Bruto Winst -2.554 36.034 55.968

III. HORECA 

1. Opbrengsten 13.840 201.017 310.202

2. Direkte Kosten 38.227 141.304 217.748

3. Bruto Winst -24.387 59.713 92.454

IV.OVERIGE

1. Sponsoring / founders 49.448 46.500 61.500

    Rente 11 0 0

2. Direkte Kosten 2.981 2.872 7.935

3. Bruto Winst 46.478 43.628 53.565

BRUTO WINST TOTAAL 32.196 221.336 272.177

V.   INDIREKTE KOSTEN

1. Huisvestingskosten 136.518 163.096 237.400

2. Publiciteit 10.162 31.390 55.000

3. Overige algemene kosten 80.198 107.741 118.660

4. Kapitaalslasten 189.795 185.893 191.214

5. Personeelskosten 397.859 420.446 462.574

6. Financieringslasten 10.090 6.394 4.499

TOTAAL KOSTEN 824.622 914.960 1.069.346

SUBTOTAAL -792.426 -693.624 -797.169

VI.   SUBSIDIE 532.519 547.066 561.786

Operationeel resultaat -259.908 -146.558 -235.383

Bijzondere baten en lasten 671.103 324.510 0

Toevoeging best.reserve -500.000 -200.000 0

Toevoeging best.reserve onderhoud 0 -100.000 0

Onttrekking bestemmingsreserve 120.206 120.206 122.428

Toevoeging best. reserve onvoorziene 

gevolgen COVID-19 -30.000 30.000

Resultaat na bijz. baten en lasten en 

onttrekking bestemmingsreserve 1.402 28.158 -112.955
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Begroting Theater De Storm 

2022-2023 Resultaat Resultaat Begroting 

Goedgekeurd door bestuur d.d. 24 mei 2022 2020-2021 2021-2022 2022-2023

€ € €

I.   CULTUUR 

1. Opbrengsten Voorstellingen etc. 34.878 447.635 587.653

2. Kosten Voorstellingen 22.219 365.674 517.463

3. Bruto Winst 12.659 81.961 70.190

II.  VERHUUR

1. Opbrengsten 26.897 104.324 109.847

2. Kosten Verhuur 29.451 68.290 53.880

3. Bruto Winst -2.554 36.034 55.968

III. HORECA 

1. Opbrengsten 13.840 201.017 310.202

2. Direkte Kosten 38.227 141.304 217.748

3. Bruto Winst -24.387 59.713 92.454

IV.OVERIGE

1. Sponsoring / founders 49.448 46.500 61.500

    Rente 11 0 0

2. Direkte Kosten 2.981 2.872 7.935

3. Bruto Winst 46.478 43.628 53.565

BRUTO WINST TOTAAL 32.196 221.336 272.177

V.   INDIREKTE KOSTEN

1. Huisvestingskosten 136.518 163.096 237.400

2. Publiciteit 10.162 31.390 55.000

3. Overige algemene kosten 80.198 107.741 118.660

4. Kapitaalslasten 189.795 185.893 191.214

5. Personeelskosten 397.859 420.446 462.574

6. Financieringslasten 10.090 6.394 4.499

TOTAAL KOSTEN 824.622 914.960 1.069.346

SUBTOTAAL -792.426 -693.624 -797.169

VI.   SUBSIDIE 532.519 547.066 561.786

Operationeel resultaat -259.908 -146.558 -235.383

Bijzondere baten en lasten 671.103 324.510 0

Toevoeging best.reserve -500.000 -200.000 0

Toevoeging best.reserve onderhoud 0 -100.000 0

Onttrekking bestemmingsreserve 120.206 120.206 122.428

Toevoeging best. reserve onvoorziene 

gevolgen COVID-19 -30.000 30.000

Resultaat na bijz. baten en lasten en 

onttrekking bestemmingsreserve 1.402 28.158 -112.955

Een van de vele voorstellingen 

die de afgelopen jaren keer op 

keer verplaatst moest worden, 

was de voorstelling van Plien & 

Bianca. Op 19 mei 2022 reisde 

het gezelschap met een flinke 

hoeveelheid aan decor en 

kostuums af naar het oosten.  

De Volkskrant schreef over hun 

voorstelling: “'Wat zo knap is aan 

het spel van Plien & Bianca zit 

vaak in de subtielste details,  

in hoe ze uitbeelden wat niet 

gezegd wordt, met gebaartjes 

en beweginkjes die wat al 

absurd is nog absurder  

maken.” 
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  Het begint met een discussie over de rolverdeling, niet 

helemaal origineel maar wel helemaal van deze tijd: 

moeten vrouwen wel de vrouwenrollen spelen, moet 

een zwarte acteur wel een zwart personage vertolken, 

waarom speelt de zoon niet de vader en omgekeerd? 

Een van de toneelhoogtepunten van het theaterseizoen 

21-22 was het toneelstuk Festen. Veelbesproken in de 

pers, een hit in het theater en op 31 maart 2022 was dit 

toneelstuk in De Storm te zien. 
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BESTUURSVERSLAG 
Tegen de verwachtingen in werd ook het afgelopen boekjaar getekend door het Covid-

19 virus. Terwijl we in september 2021 nog voorzagen dat we op de weg terug waren 

naar volle zalen, bleek het tegendeel het geval. Gelukkig hebben we in september nog 

op feestelijke wijze afscheid kunnen nemen van Ineke van Empel, die na 12 jaar met 

welverdiend pensioen ging. Per oktober stond het deels vernieuwde team van De Storm 

(naast directeur Marijt Helmink traden ook een nieuwe marketingmanager, 

horecamanager en kassamedewerker aan) klaar voor een bruisend theaterseizoen.    

 

Het theaterseizoen kenmerkte zich dit jaar echter ook weer door tal van beperkingen: het 

coronatoegangsbewijs, 1,5 meter maatregelen, en andere vormen van 

capaciteitsbeperkingen, horecasluitingen en een algehele lockdown. Het team heeft 

steeds flexibel gekeken naar wat wel kon, en het publiek continue goed voorzien van 

alle informatie. Dankzij steun vanuit de overheid, het Fonds Podiumkunsten, evenals de 

hulp die wij mochten ontvangen vanuit het culturele amateurveld in Winterswijk, staan 

wij er nog.  

 

Mede dankzij de bijdragen van de Gemeente Winterswijk, kunnen wij aan het eind van dit 

voorjaar starten met een tweetal onderhoudsinvesteringen die zorgen voor een (letterlijk) 

betere toegankelijkheid van de Storm (bordes en entree) en een verduurzamingsslag: de 

glazen pui in het theatercafé wordt vervangen door een constructie met dubbel glas.   

Wij danken al deze partijen dan ook heel hartelijk voor hun steun, betrokkenheid en 

vertrouwen. Ook de sponsoren en Stormgenoten die in deze uitdagende tijden pal achter 

De Storm zijn blijven staan, zijn wij zeer erkentelijk.  

 

Het zal geen verrassing zijn dat ons operationele resultaat over seizoen 21-22 negatief is, 

maar mede dankzij de steunmaatregelen sluiten wij het boekjaar met een plus. 

Dat deze plus geen reden is tot achteroverleunen, komt door de uitdagingen die wij 

tegemoet zien: personeelstekorten, fors stijgende loon- en energielasten en de ietwat 

moeizame terugkeer van het publiek naar de theaterzalen baren ons zorgen.  

 

Op korte termijn zorgt de robuuste financiële status van De Storm voor het opvangen van 

deze klappen, maar om ons meer jaren onderhoud, de investeringen in duurzaamheid en 

ons pand en de risico’s in de bedrijfsvoering langdurig te kunnen blijven borgen, is een 

stevige, blijvende reserve noodzakelijk.      
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Waar staat Theater De Storm voor: 

Theater De Storm is een culturele onderneming die zich ten doel stelt: 

• Het kwaliteitspodium te zijn voor professioneel aanbod van (inter-)nationale 

podiumkunsten in alle genres. 

• Een gastvrij thuispodium te zijn voor alle culturele verenigingen en organisaties uit 

Winterswijk en omgeving. 

• Op professionele wijze evenementen en bijeenkomsten te faciliteren en/of 

(mede-) organiseren.  

• Een netwerkpartner te zijn waarin we samen met onze culturele, sociaal-

maatschappelijke en zakelijke partners de culturele ontwikkeling van Winterswijk 

en omgeving stimuleren.  

• Een financieel beleid te voeren waarbij de continuïteit langdurig wordt 

gewaarborgd. 
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Overzicht resultaat 2021-2022 t.o.v. de begroting op hoofdlijnen: 

 

 

 

 

 

Resultaat Theater De Storm Verschil

2021-2022 Begroting Resultaat tov begroting 

2021-2022 2021-2022 2021-2022

€ € €

Cultuur 71.439 81.961 10.521

Verhuur 66.827 36.034 -30.793

Horeca 91.168 59.713 -31.455

Sponsoring en rente 47.963 43.628 -4.335

Totaal resultaat uit actviteiten 277.397 221.336 -56.061

Kosten Bedrijfsvoering 960.293 914.960 -45.333

SUBTOTAAL -682.897 -693.624 -10.728

Ontvangen subsidie 546.053 547.066 1.013

Operationeel resultaat -136.843 -146.558 -9.715

Bijzondere baten en lasten 16.000 324.510 308.510

Toevoeging best.reserve 

vervangingsinvesteringen 0 -200.000 -200.000

Toevoeging best.reserve onderhoud 0 -100.000 -100.000

Onttrekking bestemmingsreserve 121.551 120.206 -1.345

Onttrekking best. reserve onvoorziene 

gevolgen COVID-19 30.000 30.000

Resultaat na bijz. baten en lasten en 

onttrekking bestemmingsreserve 708 28.158 27.450
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Evenals vorig boekjaar is ten opzichte van de begroting zowel het resultaat uit 

activiteiten (bruto winst) als de kosten voor bedrijfsvoering lager uitgevallen, mede als 

gevolg van de maatregelen rondom Covid-19. Het verschil was echter minder groot, 

respectievelijk € 56.061 (bruto winst) en € 45.333 (bedrijfskosten). Het operationele 

resultaat (inclusief de subsidie) komt daarmee € 9.715 hoger uit dan begroot. 

We hadden de hoop dat we een normaal theaterseizoen zouden kunnen draaien zonder 

beperkende maatregelen. In september leek het er op dat dit met behulp van het 

coronatoegangsbewijs enigszins zou gaan lukken. Helaas namen de besmettingscijfers 

toch weer toe, wat betekende dat het theater vanaf 29 november 2021 de deuren weer 

moest sluiten.  

 

Vanaf 26 januari 2022 mochten we weer beperkt bezoekers ontvangen, vanaf 18 februari 

2022 vervielen voor ons de belangrijkste beperkende maatregelen en konden we onze 

bezoekers weer “normaal” ontvangen. 

Evenals vorig boekjaar zijn de totale kosten van de bedrijfsvoering lager dan begroot. Dit 

is gedeeltelijk een gevolg van de sluiting, waardoor o.a. de schoonmaakkosten lager 

waren en er minder personeel is ingehuurd. Ook zijn er minder kosten gemaakt voor 

onderhoud en reparatie, mede doordat in vorig boekjaar veel werk is verricht op het 

gebied van (achterstallig) onderhoud.  

De bijzondere baten en lasten bestaan uit ontvangen overheidssteun (NOW en TVL), 

minus de verwachte extra accountantskosten voor de definitieve vaststelling van deze 

bijdragen.  

 

Stichting Cultureel Centrum Winterswijk is de eigenaar van het theaterpand aan de 

Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Om ook in de komende 20-50 jaar een gezond 

cultureel bedrijf te kunnen zijn, is in de periode 2020 – 2021 een eerste contour geschetst 

van een plan om het pand toekomstbestendig te maken. Verduurzaming, optimaal 

gebruik van het pand voor zowel voorstellingen als (commerciële) evenementen en een 

‘huis’ dat past bij diens bezoekers, zijn de belangrijkste doelstellingen. Met deze plannen 

en diens doorontwikkeling in het achterhoofd, bouwt De Storm de komende jaren twee 

bestemmingsreserves op. Een om op korte termijn tegenvallers op te kunnen vangen 

met betrekking tot energie, de ander om, stapsgewijs, de grotere plannen te kunnen 

verwezenlijken. 

 

1. Opbouw energiereserve (korte termijn) 

Op 31 december 2022 lopen de vaste energiecontracten van De Storm af. In de begroting 

voor seizoen 22-23, die in mei is opgesteld, is rekening gehouden met een verdubbeling 

van de energiekosten vanaf januari 2023, ondanks het plaatsen van dubbel glas in het 

theatercafé. Voortschrijdend inzicht maakt echter dat voorzien wordt dat de kosten (nog) 

hoger worden, en dat de onzekerheden op de energiemarkt niet van korte duur zijn. Op 

dit moment (dd. 26-10-2022) is er sprake van de contouren van een overheidsregeling die 

sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties helpt met een tegemoetkomen van 

deze lasten, de verwachting is dat deze regeling medio december wordt gepresenteerd. 

Nadere details over de inhoud en de duur van de regeling zijn op dit moment nog niet 

bekend. 
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2. Opbouw reserve verduurzaming/optimalisatie pand (lange termijn) 

 

Sinds de bouw van Theater De Storm in 1970 is er een aantal keren verbouwd aan het 

pand, en in 1997 is een aantal bijzondere muurschilderingen aangebracht door 

kunstenaar Matthijs Röling. Deze verbouwingen, in combinatie met de kunstwerken, 

maken het pand zeer bewerkelijk als het gaat om verwarming, koeling, geluidslekken en 

publieksstromen. Om verder te kunnen verduurzamen is het beter indelen van het pand 

in compartimenten, in combinatie met een nieuw gebouwbeheersysteem, noodzakelijk. 

Dit, idealiter in combinatie met een klimaatbeheersysteem en een meer duurzame wijze 

van energiewinning. Bijkomend voordeel van deze doorontwikkeling in het pand is dat de 

diverse zalen beter naast elkaar ingezet kunnen worden zonder dat publiek, makers en 

eventorganisatoren ‘last’ van elkaar hebben. Het gebouw kan efficiënter ingezet worden, 

hetgeen ook de exploitatie van het pand ten goede komt. Voor het doorontwikkelen en 

uitvoeren van deze plannen, bouwt De Storm een bestemmingsreserve op, waaraan we 

jaarlijks € 200.000 willen toevoegen.  

 

Het resultaat na onttrekking van de egalisatiereserve en de reserve COVID-19 en 

toevoeging aan de genoemde reserves bedraagt € 28.158 positief. Dit bedrag is 

toegevoegd aan de algemene reserve.  

Rechtsvorm, statutaire naam en vestiging 

De stichting draagt de naam “Stichting Cultureel Centrum Winterswijk” en werkt onder de 

handelsnaam Theater De Storm. 

 

Het vestigingsadres is: 

Haitsma Mulierweg 11  

7101 BX Winterswijk  

 

Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie & Fair Pay Code 

Theater De Storm past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 

2019 toe volgens het bestuursmodel. Indien hierop wordt afgeweken, dan zal dit samen 

met een toelichting nadrukkelijk vermeld staan. Er is een Directiestatuut en een 

Treasurystatuut vastgesteld in 2014. Het Directiestatuut is herijkt en aangepast in 2018. 

Ook worden de code Diversiteit & Inclusie en de Fair Pay Code in acht genomen. 

 

Risico’s 

De risico’s liggen met name in het contante geld verkeer. Het toezicht hierop is 

gedelegeerd aan de directeur. De contante geldstroom vindt plaats bij de kaartverkoop 

en bij horeca-activiteiten bij voorstellingen/activiteiten en is, mede door de COVID 

maatregelen de afgelopen jaren, flik aan het afnemen ten opzichte van digitaal 

betalingsverkeer. De verwachting is dat deze trend door zal zetten en dit risico de 

komende jaren verder af zal nemen. 
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Directie en Bestuur  

Samenstelling bestuur en directie 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

 

J. (Johan) de Boer  Voorzitter  sinds 2015 (aftredend per 1/1/2023) 

J.W.M. (Ans) Post  Secretaris  sinds 2015 (aftredend per 1/10/2023) 

E.A.(Eric) Kouters  Bestuurslid  sinds 2015 (aftredend  per 1/1/2023) 

F. (Frank) Roerdinkholder Penningmeester sinds 2020 (herbenoembaar per 2024) 

V. (Veronie Snijder-Kramer) Bestuurslid  sinds 2020 (herbenoembaar per 2024) 

 

De directie wordt gevoerd door: M.J. (Marijt) Rotink-Helmink. 

 

Het bestuur is onbezoldigd. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode 

van maximaal vier jaar, een aftredend bestuurslid kan nog eenmaal worden herbenoemd 

voor dezelfde periode. 

 

Onderstaand vindt u hoofd- en nevenfuncties van het bestuur en de directie:  

 

 
 
 
  

Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties

Johan de Boer

Directeur/Eigenaar De Boer 

Consulting BV Voorzitter SCCW Theater De Storm Winterswijk

Ans Post Notaris/mede-eigenaar Secretaris SCCW Theater De Storm Winterswijk

Hobbelink & Buitink notarissen Bestuurslid Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat

Secretaris Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Eric Kouters Directeur/Eigenaar Stratek Bestuurslid SCCW Theater De Storm Winterswijk

Voorzitter Stichting Building Society

Penningmeester Coöperatie Versnelling NL U.A.

Lid Raad van Advies UniPartners Twente

Veronie Snijder-KramerEigenaar Boekhandel Kramer Bestuurslid SCCW Theater De Storm Winterswijk

Frank Roerdinkholder Manager Finance & Control en Penningmeester SCCW Theater De Storm Winterswijk

Informatisering & Automatisering Lid RvC Woningcorporatie De Woonmensen Apeldoorn

Domijn Manager bedrijfsvoering ad interim AKROS Kinderopvang en

   Welzijn Amsterdam

Lid werkgroep Nationale Prestatieafspraken Vereniging 

   van Toezichthouders in Woningcorporaties

Bestuurslid Vereniging Het Ree Regio Achterhoek

Marijt Helmink Directeur Stichting Cultureel Lid Raad van Toezicht Cultuur Oost

Centrum Winterswijk Bestuurslid Raamwerk

Bestuurslid Stichting V van theatermaker Renée van Bavel

Lid VSCD Cabaretjury
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Bestuursvergaderingen 

Bestuur en directie hebben afgelopen jaar vijf keer vergaderd.  

 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn.  

 

 Het Jaarverslag 2020-2021 is besproken en goedgekeurd. 

 Bespreking accountantsrapport. 

 Functioneren van directie en bestuur. Zelfevaluatie bestuur conform de 

Governance Code Cultuur. 

 Prognoses seizoen 2021-2022. 

 De exploitatie Q1, Q2, Q3 2020-2021 zijn besproken en goedgekeurd. 

 Bestuurlijk overleg met de Gemeente Winterswijk. 

 Bestuurlijk overleg met het bestuur van de Foundersvereniging. 

 Akkoord verbouwing horeca pui (dubbele beglazing) en bordes/entree. 

 Extra bijdrage Gemeente Winterswijk (Task Force) i.v.m. crisis rondom Covid-19. 

 Benoeming directeur per 1 oktober 2021. 

 Diverse ontwikkelingen rondom personeelszaken. 

 Bestuursopvolging. 

 Bespreken mogelijkheden voortgang plannen ter verduurzaming en ontwikkeling 

pand. 

 Gevolgen Covid-19 o.a.: tijdelijke sluiting, beperkende maatregelen bij opening en 

diverse financiële bijdragen van de overheid (NOW en TVL). 

 

Behalve de bestuursvergaderingen hebben er ook een aantal overlegmomenten met andere 

partijen plaats gevonden. 

 

 Twee keer per jaar bespreekt het bestuur de stand van zaken omtrent het theater 

met de wethouder cultuur en de beleidsmedewerker van de Gemeente 

Winterswijk. 

 De voorzitter en secretaris houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

directeur en er vindt een overleg plaats met alle vaste medewerkers van het 

theater.  

 Bestuur en directie overleggen twee keer per jaar de stand van zaken inzake de 

voortgang van het werven van Founders/sponsoren met het bestuur van de 

Foundersvereniging van Theater De Storm.  
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Resultaat bestemming 2021-2022           

 

 

Operationeel resultaat    €   - 146.558  

Bijzondere baten en lasten  €     324.510 

Resultaat voor resultaatverdeling  €     177.952  

Onttrekking reserve egalisatie afschrijvingen  €     120.206  

Toevoeging en onttrekking reserves  €  - 270.000 

Resultaat na mutatie bestemmingsreserves  €     28.158  

 

 

Ter dekking van de verwachte toekomstige noodzakelijke vervangingsinvesteringen is 

deze bestemmingsreserve opgehoogd met € 200.000 en is daarnaast een reserve van 

€ 100.000 gevormd voor de hoger dan verwachte energiekosten als gevolg van de 

energiecrisis in combinatie met het aflopende energiecontract per 31-12-2022. De vorig 

jaar gevormde reserve voor onvoorziene gevolgen van COVID-19 ad. € 30.000 is 

vrijgevallen. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve en verwerkt in de 

jaarrekening. 

 

 

Winterswijk, 17 november 2022 

 

 

 

 

 

 

J. de Boer        J.W.M. Post 

Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

 

 

F. Roerdinkholder       E.A. Kouters 

Penningmeester       Bestuurslid 

 

 

 

 

V. Snijder-Kramer        

Bestuurslid         
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BALANS 
 

 

 

  

ACTIVA € €

30-6-2022 30-6-2021

Vaste Activa 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en - terreinen 824.220    940.319       

Machines / installaties / toneelinventaris 466.420    528.182       

Overige vaste inventaris 23.381       24.226         

1.314.021  1.492.727    

Vlottende Activa

Voorraden 3.476         2.757           

Debiteuren 24.890      4.210           

Overlopende Activa en overige vorderingen 218.500     373.239       

Liquide middelen 1.503.690  811.523        

1.750.556  1.191.729     

TOTAAL ACTIVA 3.064.577 2.684.456   
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BALANS 

 

  

PASSIVA € €

30-6-2022 30-6-2021

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal 91              91                

Bestemmingsres. energie en verduurzaming 100.000    

Bestemmingsres. onvoorziene gevolgen COVID-19 -            30.000        

Bestemmingsres. vervangingsinvesteringen 800.000   600.000      

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 757.403     877.609      

Overige reserves 273.485     245.327       

1.930.979 1.753.027    

Overige voorzieningen 3.810         3.244           

Langlopende schulden 206.570    246.590      

Kortlopende schulden 923.218     681.595       

TOTAAL PASSIVA 3.064.577 2.684.456   
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KASSTROOM 

   

€ €

Kasstroomoverzicht 30-6-2022 30-6-2021

(opgesteld volgens de indirecte methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationeel Resultaat -146.558 -259.908

Afschrijvingen materiële activa 185.893 189.795

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie Voorraden -719 2.613

Debiteuren -20.680 -3.907

Overige vorderingen 154.740 -295.584

Voorziening jubileumuitkering 566 -2.747

Mutatie overige voorzieningen 0 0

Kortlopende schulden 241.623 -13.907

375.530 -313.532

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 414.865 -383.645

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -7.722 -28.994

Desinvesteringen 536

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.187 -28.994

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname financiering Rabobank

Mutatie kortlopend deel lening / aflossing lening -40.020 -40.020

-40.020 -40.020

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -40.020 -40.020

Kasstroom bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 326.760 683.692

Bijzondere lasten -2.250 -12.589

324.510 671.103

Totaal kasstroom bijzondere baten en lasten 324.510 671.103

Mutatie Geldmiddelen 692.168 218.444

Stand 1-7 811.523 593.079

Mutatie 692.167 218.444

Stand 30-6 1.503.690 811.523
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TOELICHTING 
Algemene toelichting & waarde grondslagen 

Algemeen 

De activiteiten van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk te Winterswijk bestaan uit 

een afspiegeling van podiumkunsten in Nederland weer te geven, gericht op een groot 

en divers publiek. Inherent hieraan is een balans ontstaan tussen podiumkunsten van 

professionele (inter-)nationale gezelschappen evenals regionale amateurverenigingen. 

Wij bieden graag de ruimte aan iedereen die zich op het toneel of als bezoeker cultureel 

wil ontplooien. Daarnaast biedt Theater De Storm de ruimte aan groepen, bedrijven en 

andere partijen die het theater geheel of gedeeltelijk kunnen afhuren.  

 

Werknemers  

Per 30-6-2022 zijn dit 11 personen (7,9 fte) en gemiddeld 20 oproepkrachten   

(14 horecamedewerkers en 6 technici ca. 1,7 fte), (per 30-6-2021 waren dit 9 personen / 

6,7 fte en 8 oproepkrachten ca. 0,5 fte). 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 

De jaarrekening over 2021-2022 is opgesteld conform de verslaggevingsvoorschriften en 

bepalingen zoals weergegeven in Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, 

waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens 

het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

Financiële instrumenten 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 

financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan rente-, krediet- en 

liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn 

opgenomen.  

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om 

de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.  
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en - indien van toepassing - met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

  

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. 

Hierbij worden de kosten van groot onderhoud ineens bij aanvang van het gebruik van 

dat actief als afzonderlijke componenten aangemerkt. Deze afzonderlijke componenten 

van het actief worden vervolgens afgeschreven in de periode tot aan het moment van 

uitvoeren van het groot onderhoud.  

 

Het systeem van afschrijven 

Bedrijfsgebouwen / Verbouwingen en terreinen :   0,00 % tot 20,00 %  

Machines / installaties / toneelinventaris  :   6,67 % tot 20,00 %  

Overige (vaste) inventaris    : 10,00 % tot 33,33 %  

 

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 

wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

De debiteuren en overlopende activa (looptijd < 1 jaar) worden bij de eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 

nominale waarde.  

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet 

ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.  

 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen is gevormd om grote fluctuaties in het  

resultaat inzake de kapitaalslasten in balans te brengen. De reserve sluit aan bij de 

boekwaarde en zal evenredig met de afschrijvingen worden onttrokken in de komende 

jaren. 
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De bestemmingsreserve noodzakelijke investeringen is gevormd om, zodra de liquiditeit 

het toelaat, te gebruiken voor een aantal noodzakelijke investeringen om het pand ook in 

de toekomst aantrekkelijk te houden voor een groot publiek en de veiligheid en 

duurzaamheid te optimaliseren. 

 

Overige reserve 

Het gedeelte van het eigen vermogen dat ter vrije beschikking van het bestuur staat. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 

die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Langlopende schulden 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als 

langlopend. De langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 

de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de 

schuld.  

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 

perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de 

andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 

 

Kortlopende schulden  

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één 

jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 

en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en 

baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Overige exploitatiesubsidies 

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. 

 

Giften 

Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat 

van baten en lasten.  

 

Personeel 

Theater De Storm heeft de pensioenregelingen voor het personeel ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het gaat hierbij om een toegezegde bijdrageregeling.  

De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te 

weten bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de 

aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Theater De Storm heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn bedraagt per 30 juni 2022 113,0 % (dat was 100,9 % op 30-6-2021).  

 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.  

Ontvangen en betaalde interest worden (vanwege geringe omvang) opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

Continuïteit 

De coronacrisis heeft nog steeds impact op de evenementenbranche. Wij hebben 

gebruik kunnen maken van diverse financiële regelingen waarmee het kabinet de 

ondernemers heeft  ondersteund, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Tegelijkertijd is er 

op dit moment veel onzekerheid in de wereld door de oorlog in Oekraïne en als gevolg 

daarvan de energiecrisis en de hoge inflatie. Dankzij de reserves die we de afgelopen 

jaren hebben opgebouwd voorzien wij op dit moment het komende jaar geen 

liquiditeitsproblemen, derhalve is de jaarrekening op basis van de continuïteit opgesteld.  
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Staat van baten en lasten 

Onder personeelskosten zijn de posten sociale lasten, ziekengeldverzekering en 
pensioenpremies als volgt opgebouwd: 
 
Sociale verzekeringspremies   €   52.691 
Ziekengeldverzekering   €   12.718 
Pensioenpremies    €   38.837 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 

 
Opgemaakt d.d. 17 november 2022 
 
 
 
M.J. Rotink-Helmink 
 
 
Vaststelling en goedkeuring bestuur d.d. 17 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
J. de Boer        J.W.M. Post 
Voorzitter        Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
F. Roerdinkholder       E.A. Kouters 
Penningmeester       Bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
V. Snijder-Kramer        
Bestuurslid          
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Overige gegevens 
 
Verwerking van het resultaat 

 
Het boekjaar is afgesloten met een negatief operationeel resultaat van € 146.558. De 
bijzondere baten bestaan met name uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en 
tegemoetkoming vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW). 
 
Na de toevoeging aan en onttrekking uit de bestemmingsreserves, per saldo € 174.716, 
wordt het resultaat van € 28.158 toegevoegd aan de overige reserve.  
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen. 
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TOELICHTING Balans – Activa

 

€ €

30-6-2022 30-6-2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

Balans per 1-7 1.492.727  1.653.528   

Investeringen boekjaar 7.722         28.994       

Verkoopresultaat 536-           

1.499.914 1.682.522   

Afschrijvingen boekjaar 185.893     189.795      

Balans per 30-6 1.314.021  1.492.727   

Vlottende activa

Voorraden 3.476        2.757          

Debiteuren

Debiteuren 24.890      4.210          

Balans per 30-6 24.890      4.210          

Overlopende activa

Nog te ontvangen NOW 86.673      76.306       

Nog te ontvangen TVL 38.088      246.417      

Nog te ontvangen gelden compensatieregelingen 23.269      -             

Diversen 61.365       40.633        

Incasso en overige vorderingen kaartverkoop 1.036         45               

Te ontv. BTW 8.069        9.838         

Balans per 30-6 218.500    373.239      

Van de te ontvangen gelden uit compensatieregelingen is € 11.000 nog niet toegekend. Het 

betreft twee verschillende regelingen waarbij de uiteindelijke toekenning onzeker is. Daarom 

is voorzichtigheidshalve 25% van het maximaal te ontvangen bedrag opgenomen.

Liquide middelen

Kasgelden 5.712         4.449          

ABNAMRO 92.333       153.457       

Rabobank 982.758    236.308     

Spaarrekeningen 414.033     414.373       

Gelden onderweg 8.855        2.936          

Balans per 30-6 1.503.690 811.523      

Totaal vlottende activa 1.750.556  1.191.729    
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Balans – Passiva 

 

€ €

30-6-2022 30-6-2021

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal 91 91

Bestemmingsreserve energie en verduurzaming -                -                

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 100.000        

Bestemmingsreserve energie 100.000        -                

Op 31-12-2022 lopen de energiecontracten af. Als gevolg van de energiecrisis wordt een grotere stijging van de energiekosten

verwacht dan begroot. Ons doel is mede daarom versneld te gaan verduurzamen, i.s.m. de provincie Gelderland

Bestemmingsreserve onvoorziene gevolgen COVID-19 1-7 30.000          -                

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 30.000          

Overboeking aan bestemmingsres. vervangingsreserve 30.000-          

Bestemmingsreserve COVID-19 30-6 -                30.000          

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 600.000 100.000

Overboeking naar bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 200.000 500.000

Toevoeging vanuit overige reserve

Bestemmingsreserve vervangingsinv. 30-6 800.000 600.000

Reserve is gebaseerd op een inschatting van noodzakelijke investeringen in de komende jaren en gedeeltelijke

uitvoering van het Masterplan rondom verduurzaming en optimalisering gebruik van het gebouw.

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingingen 1-7 877.609 997.815

Toevoeging vanuit best.reserve noodz. vervangingsinvesteringen

Onttrekking vanuit resultaatbestemming -120.206 -120.206

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 30-6 757.403 877.609

Reserve ter dekking van reeds gedane investeringen die geactiveerd en afgeschreven worden.

Overige reserve

Balans per 1-7 245.327 243.925

Ontrekking uit overige reserve

Voorstel resultaatbestemming 28.158 1.402

Balans per 30-6 273.485 245.327

Totaal eigen vermogen 1.830.979 1.753.027

Voorziening jubileumuitkering

Balans per 1-7 3.244 5.991

Toevoeging voorziening 566 -                

Afname voorziening -                -2.747

Balans per 30-6 3.810 3.244

In Art. 32 van de CAO Nederlandse Podia wordt bepaald dat werknemers met een dienstverband van 25 of 40 jaar een 

jubileum gratificatie wordt toegekend. Hiervoor is  een voorziening gertroffen die jaarlijks wordt berekend op basis 

van het personeelsbestand.

Voorziening overige

Balans per 1-7 0 0

Toevoeging voorziening -                -                

Afname voorziening -                -                

Balans per 30-6 0 0
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€ €

30-6-2022 30-6-2021

Langlopende schulden

Financiering Rabobank

Balans per 1-7 286.610 326.630

Aflossingen -40.020 -40.020

Stand per 30-06 246.590 286.610

Aflossingsverplichting komend boekjaar -40.020 -40.020

Balans per 30-6 206.570 246.590

Theater De Storm is op 6 maart 2018 een financiële verplichting aangegaan rondom de aanpassingen van de trekkenwand 

ad. € 400.000. De aflossingsverplichting voor komend boekjaar ad. € 40.020 is opgenomen onder kortlopende schulden. 

De lening heeft een looptijd van 10 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 3.335 en is voor het eerst op 

30 september 2018 voldaan. Onder bepaalde voorwaarden is vervroegd aflossen mogelijk. Over de geldlening is jaarlijks 

2,35 % rente verschuldigd met een rentevastperiode van 5 jaar m.i.v. 1 april 2021. Als zekerheid heeft de Rabobank 

het 1e hypotheekrecht voor € 500.000 op het pand aan de Haitsma Mulierweg 11 te Winterswijk verkregen.

Kortlopende schulden

Crediteuren 43.069 3.868

Aflossingsverplichting financiering Rabobank 40.020 40.020

Loonheffing en pensioenpremies 20.345 18.534

Bijdrage Task Force tbv duurzame en veiligheidsaanpassingen 166.884 102.908

Bijdrage Kickstart Cultuurfonds tbv coronaproof theater 0 66.634

Te verdelen gelden compensatieregelingen 27.999

Vooruitontvangen subsidie 24.800 18.851

Vooruitontvangen voorstellingen volgende seizoenen 241.699 185.843

Vooruitontvangen gastvoorstellingen 34.701 31.418

Vooruitontvangen voorstellingen op locatie 186.614 64.801

Reservering vakantiedagen en overuren 17.442 22.792

Overige reserveringen voor te verwachten kosten 89.477 96.030

Tegoedbonnen en Cadeaubonnen 30.170 29.897

Balans per 30-6 923.218 681.595

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Theater De Storm heeft operationele leasecontracten afgesloten voor haar koffie- en kopieermachines.

Theater De Storm is per 01-07-2022 een financiële verplichting voor 5 jaar aangegaan voor de licentie 

van het ticketingsysteem.

Er is een aannemingsovereenkomst afgesloten voor de verbouwing van het bordes/entree

en de horeca pui voor het totaalbedrag van € 240.000. De uitvoering is gestart in juni 2022.

De financiering van dit project wordt grotendeels voldaan uit de bijdrage Task Force.
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