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algemeen1. 

Stichting Zwolse theaters, gevestigd Spinhuisplein 14 te Zwolle, heeft als doelstel-

ling het faciliteren van ontmoeting en inspiratie door middel van de podiumkunst in 

Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Zwolse theaters biedt een gevarieerd cultureel aanbod op basis van een portfolio 

waarin eigen visie en de smaak van stad en regio duidelijk naar voren komen en 

waarmee een gezond financieel rendement kan worden gerealiseerd. Daarnaast 

faciliteert evenementen en bijeenkomsten in zijn accommodaties.

Op 1 juli 2019 is Stichting Horeca Zwolse theaters volledig overgegaan in Krom-

mer bv. Stichting Zwolse Theaters is 100% aandeelhouder van deze bv. In deze 

geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers van deze twee entiteiten opgenomen. 

Krommer bv exploiteert de horeca in Schouwburg Odeon (Café Foyé) en in Thea-

ter de Spiegel (restaurant KEES).

 

Samenstelling Raad van Toezicht en directie/bestuur:

Marcel van Vilsteren, voorzitter RvT

Rick Nieman, vice-voorzitter RvT

Jan Bezemer, lid RvT

Sabine Uitslag, lid RvT

Tim Slager, lid RvT

Thea Koster, lid RvT

 

Rob Zuidema, directeur/bestuurder

Anna Bouwman, adjunct directeur
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Ook in het seizoen 21-22 hebben de coronamaat-

regelen grote invloed gehad op het functioneren 

van Zwolse theaters. De gehele culturele sector, 

en daar binnen de podiumkunsten, heeft tot en 

met de eerste maanden van 2022 te maken gehad 

met beperkingen die varieerden van mondkap-

jes, testen voor toegang, controle van corona 

check app en beperking van het maximaal aantal 

bezoekers. 

 

Direct bij aanvang van de coronacrisis in maart 

2020 heeft Zwolse theaters ervoor gekozen om 

alle beschikbare ruimte binnen de maatregelen 

te benutten. Of het nu voor 30 personen of een 

maximum van 250 personen of online zonder 

publiek was, alles wat kon is gedaan.  

 

Er is doorgewerkt aan de invulling van de meer-

jarenbeleidsvisie die onder de titel “Het theater 

als plein van de stad” in september 2020 door de 

Raad van Toezicht is goedgekeurd. Het team van 

Zwolse theaters is doorgegaan met de concretise-

ring van het beleidsplan. De komende jaren zullen 

we daar steeds meer van zien. Zwolse theaters is 

vol ambitie.

 

Het team van Zwolse theaters heeft de Raad van 

Toezicht op de hoogte gehouden van genomen of 

te nemen acties in het kader van de coronacrisis 

en alle andere aspecten van de bedrijfsvoering. 

Er zijn reguliere vergaderingen geweest met de 

bestuurder, adjunct directeur en de controller, een 

overleg met de ondernemingsraad en regelma-

tige bezoeken aan het theater of bijeenkomsten 

waarbij leden van de Raad van Toezicht hebben 

gesproken met medewerkers, gasten of andere 

belanghebbenden van het theater. De Raad van 

Toezicht heeft, gecontroleerd, ruimte aan de 

bestuurder gegeven om de organisatie naar beste 

kunnen te leiden. 

 

voorwoord2. 
Raad van toezicht

Na het vervallen van de coronabeperkingen is het 

publiek voorzichtig teruggekomen. Er was niet 

direct sprake van volle zalen. De inschatting is dat 

de gewenning om met enige regelmatig naar het 

theater te gaan is verdwenen. Ook zal het aanbod 

van de vele “inhaal van sociale activiteiten” con-

currentie voor het theater geweest zijn. 

 

Voor de komende jaren is nog niet volledig te 

overzien wat de financiële en artistieke gevolgen 

zullen zijn van de coronacrisis en huidige ener-

giecsrisis. Het team van Zwolse theaters blijft 

waakzaam in het huidige klimaat van risico’s en 

is erop gericht om flexibel en alert te reageren op 

uitdagingen. 

Er is vertrouwen in Zwolse theaters, de veran-

kering in de stad, regio, provincie en het land is 

stevig, waardoor Zwolse theaters optimistisch is 

over de toekomst. Het voltallige team straalt uit 

verantwoordelijkheid te willen nemen en daarmee 

Zwolse theaters als plek voor ontmoeting en 

inspiratie en verbindende factor binnen de sector 

en de samenleving te bieden.

Namens Raad van Toezicht

Stichting Zwolse theaters,

Marcel van Vilsteren

Voorzitter RvT
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woord vanuit

bestuur

3. 

Het seizoen 21-22 begon met corona beperkingen 

en was in die zin niet anders dan seizoen 20-21. 

Het gevolg was wederom onzekerheid ten aanzien 

van de maatregelen en wat er wel of niet mogelijk 

was. Opnieuw veel verplaatste voorstellingen en 

tienduizenden kaarten geannuleerd op verplaatst.

In het eerste kwartaal van 2022 namen de mo-

gelijkheden weer toe. Uiteindelijk is het seizoen 

afgesloten met ruim 350 voorstellingen, waarvoor 

80.360 kaarten zijn verkocht. Een groot aantal 

voorstellingen in het eerste deel van het seizoen 

had een lage zaalcapaciteit als gevolg van de 

coronamaatregelen. Ondanks het feit dat het pu-

bliek de weg naar het theater weer moest vinden, 

hebben we het seizoen optimistisch af kunnen 

sluiten. Er was weer sprake van een “ouderwets 

normaal”, drukte in de foyers, zalen en horeca. 

Het was voor de collega’s van het theater en de 

gasten weer wennen en weer genieten.

Het team van Zwolse theaters is de coronape-

riode goed doorgekomen. Het optimisme om 

door te gaan heeft ons op de been gehouden en 

het gezamenlijk werken aan wat wel kon energie 

gegeven. Alle kansen die we zagen hebben we 

benut en we stonden er weer toen het weer kon.

Zwolse theaters kent haar plaats in Zwolle en 

de regio en voelt haar verantwoordelijkheid om 

als een van de grootste culturele instellingen in 

de stad Zwolle en de Regio Zwolle bij te dragen 

aan een bloeiend cultureel klimaat. Zowel voor 

de makers in de stad als regio voor de gasten. 

Zwolse theaters draagt dan ook maximaal bij aan 

de samenwerking met regio theaters, regionale 

makers en culturele partners binnen de stad Zwol-

le en biedt ondersteuning aan collega instellingen 

als daar behoefte aan is. Ook landelijk wil Zwolse 

theaters aangesloten blijven, door bijvoorbeeld te 

participeren in diverse makers initiatieven of sim-

pelweg door te vertellen wat we in Zwolle doen 

en de successen en mislukkingen te delen. Dat 

is nodig om het cultuuraanbod te versterken en 

toegankelijk te houden of toegankelijker te maken.

Onze ambitie is groot, het team Zwolse theaters 

staat voor deze ambitie en heeft de energie het 

waar te maken. Zonder fouten te maken? Nee, we 

experimenteren, maken fouten, leren daarvan en 

worden ieder jaar beter. Podiumkunsten verdienen 

die inzet.

Namens het team Zwolse theaters,

Rob Zuidema

Directeur/bestuurder

bestuursverslag

Een moeilijke start, een hoopvolle afsluiting.
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Op 5 oktober 2021 was het startsein voor een intensief 

traject met het ‘Transitieteam’ van Zwolse theaters. Al eerder 

was het zogenoemde Managementteam opgeheven en 

overgegaan in een Corona Crisis team, met vertegenwoor-

diging van teamleiders uit de organisatie. Tijdens de Corona 

Crisis team overleggen werd met name de dagelijkse gang 

van zaken besproken en adhoc onderwerpen besproken. 

Strategie-onderwerpen maakten een relatief klein deel uit 

van deze overleggen. Er was behoefte om dit meer ruimte te 

geven en stevig aan te gaan sluiten op het geschreven visie-

document/beleidsplan ‘Het Theater als Plein van de Stad’. 

Een ontwikkeling van ons theater dat het eigenaarschap 

van de programmering wil delen om zo de podiumfunctie te 

democratiseren.  

 

De centrale doelstellingen:  

• Toegankelijkheid van het theater vergroten 

• Bijdragen aan de sociale ontwikkeling in de stad 

• Het leven van inwoners verrijken 

transitieteam4. 
Het theater als plein van de stad. Waarmee wij willen zeggen: óns theater als het 

plein van de stad. Theater de Spiegel en Schouwburg Odeon als verbindende 

plekken in Zwolle, toegankelijk voor iedereen. Niet alleen van ons, maar juist van 

de bezoeker, de Zwollenaar, de stad en de regio. Een plek waar diversiteit vanzelf-

sprekend is en alle lagen van de bevolking te vinden zijn.

  

Het Transitieteam werd samengesteld, bestaan-

de uit de hoofdverantwoordelijken per afdeling 

waarbij extra gelet werd op de vertegenwoordi-

ging van alle gelederen van de organisatie, alsook 

op de vertegenwoordiging van de ‘buitenwereld’. 

Om die reden werd bijvoorbeeld ook de vertegen-

woordiger van sponsoring en de zakelijke markt 

betrokken in het team. Tien mensen zetten zich 

in, om met elkaar - namens heel Zwolse theaters 

- handen en voeten te geven aan de transitie die 

we willen maken. De belangrijkste startvraag: wat 

moet er in jouw ogen veranderen in de organi-

satie om deze visie te realiseren? En wat kan jij 

veranderen? Uit deze eerste sessies zijn 5 onder-

werpen gedestilleerd, die met name gingen over 

gedragsverandering, het maken van keuzes en het 

beleggen van verantwoordelijkheden. Daarnaast 

werd per team vastgesteld wat het belangrijkste 

doel was voor komend seizoen. In seizoen 21-22 

is de meeste aandacht gegaan naar het bespre-

ken van onze cultuur en de gewenste verandering 

en het vaststellen van de waarden van Zwolse 

theaters.  

 

De waarden die we uiteindelijk kozen: Open, 

Vindingrijk, Betrokken, Waardecreatie/Zinge-

ving. Met het vergroten van de toegankelijkheid 

van het theater, een bijdrage te leveren aan de 

sociale ontwikkeling in de stad en de levens van 

inwoners van Zwolle te verrijken, beoogt Zwolse 

theaters de impact in de omgeving te vergroten. 

Het theater wordt zichtbaar en voelbaar in de 

stad. De organisatie benaderbaar, flexibel en mee-

denkend. De gebouwen worden een plek voor 

bezinning, een plek voor ontmoeting, een plek van 

iedereen. Het seizoen hebben we afgesloten met 

een Plein van de Stad personeelsmiddag – en 

een impactmeting, uitgevoerd door Lisan Beune 

van Culture2Business. Uit deze impactmeting is 

belangrijke informatie gekomen voor onze te voe-

ren strategie voor de komende jaren. Bijvoorbeeld 

intern: stel een coördinator Plein van de Stad aan, 

zet het team Plein van de Stad op, werk van klein 

naar groot en monitor en evalueer volgens plan. 

Bijvoorbeeld extern: analyseer landelijk en lokaal 

de organisaties die al doen wat wij voor ogen 

hebben en bouw voort op wat er al is, versterk je 

sterke punten. Voer een behoefte onderzoek uit: 

Zelf een mooie ambitie hebben betekent nog niet 

dat de rest van de wereld er klaar voor is. Willen 

de inwoners van Zwolle het eigenaarschap van 

Zwolse theaters delen? En: branding! De beeld-

vorming van deze gedeeltelijk nieuwe functie van 

het theater is belangrijk voor alle stakeholders. 
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Het seizoen 2020-2021 eindigde hoopvol. Bij aan-

vang van het seizoen was er nog sprake van een 

groot aantal beperkende maatregelen als gevolg 

van de coronacrisis, maar die waren aan het einde 

van het seizoen allemaal opgeheven. 

Ondanks het feit dat 140 voorstellingen moes-

ten worden verplaatst en tienduizenden kaarten 

geannuleerd zijn er toch nog 353 voorstellingen 

doorgegaan. Veel van de voorstellingen waren 

nog gemaximeerd in capaciteit maar ondanks dat 

zijn er toch nog, vooral in de laatste maanden van 

het seizoen, 80.360 kaarten verkocht. 

Net als in het seizoen 20-21 hebben diverse 

noodmaatregelen voor velen (maar zeker niet voor 

allen in de culturele sector) de financiële nood op-

gevangen. Zorg blijft er echter voor de toekomst. 

Oplopende kosten en krapte op de arbeidsmarkt 

zorgt voor druk op makers, theatertechnici, 

marketeers en alle andere talenten die nodig zijn 

seizoen  

2021-2022

5. 
Financiën

Vanaf de start van de coronacrisis heeft Zwolse theaters een 

aantal uitgangspunten gehanteerd;

1. Zwolse theaters speelt door en blijft investeren in de 

ontwikkeling van talent en het makersklimaat. Concreet 

hebben we ervoor gekozen om alles wat er mogelijk 

was aan podiumkunsten te tonen. Online, voor kleine 

groepen en voor grotere groepen gasten. 

2. De tijd die we niet kunnen besteden aan ons primaire 

werk (het laten zien van voorstellingen) gebruiken we 

zo goed mogelijk voor bijvoorbeeld het opknappen en 

onderhouden van de gebouwen, het voorbereiden op de 

toekomst door het ontwikkelen van meerjarenbeleid, het 

uitbouwen van samenwerkingsrelaties, etc.  

3. We besparen waar mogelijk op de kosten maar blijven 

wel investeren in de toekomst.

4. Zwolse theaters maakt gebruik van (Covid) steunmaat-

regelen (NOW, TVL, noodfonds) indien van toepassing.

Liquiditeit 

Wekelijks is de liquiditeit gemonitord en er is een 24 maan-

den liquiditeitsprognose opgesteld die maandelijks wordt 

bijgewerkt. In het overzicht zijn alle geplande uitgaven en 

geprognotiseerde inkomsten verwerkt, er is geen sprake 

geweest van een liquiditeitsrisico.

Visiedocument houvast voor de 
toekomst

In september 2020 is door de Raad van Toezicht het visie-

document 2020-2025, met als titel “Het theater als plein van 

de stad”, vastgesteld. Het document is tot stand gekomen 

op basis interne gesprekken met theatermakers, bezoekers 

en niet bezoekers, medewerkers en Raad. Het visiedocu-

ment beschrijft onze ambitie voor de periode 2020-2025.

Vier hoofdthema’s zullen we concretiseren op basis van onze 

visie: -

• Faciliteren, regisseren en agenderen; onze gebouwen 

zijn een professioneel huis en vertrouwd thuis voor podi-

umkunsten, evenementen en horeca. Het plein facilite-

ren, dat doen we al zolang we Zwolse theaters zijn. En 

we zijn er goed in. Nu zijn we toe aan de next step, en 

de stad met alle bewoners en belanghebbenden met 

ons. We gaan regisseren en agenderen. Voor en met 

onze omgeving.

• Ontmoeten; podiumkunst is niet ons doel maar ons 

middel. Om samen te zijn, elkaar tegen het lijf te lopen, 

elkaar te treffen en te vinden. Ontmoeting, precies wat 

er op een plein gebeurt. Ons plein. De plek van verbin-

ding en het begin van beweging; ons echte doel. We 

hebben en creëren ruimte om na te denken en te praten. 

Om te ontspannen, lachen en genieten. Ruimte dus. 

Voor alles, voor samen, voor iedereen.

• Samenwerken; Zwolse theaters is verbonden met de 

omgeving. We faciliteren, regisseren en agenderen 

samenwerking in de stad en regio. En we investeren 

in samenwerking. We brengen gezelschappen, cultu-

rele instellingen, betrokken ondernemers en bewoners 

samen. Verbinden, koppelen en matchen om zo onze 

eigen positie in de stad en regio te versterken. En om 

Zwolle en het bedrijfsleven te positioneren in de regio 

en ver daarbuiten. Samen dus. Met elkaar, voor elkaar.

• Impact vergroten; de voorstelling als middel. We noem-

den het eerder. Middel voor verbinding, maar óók voor 

impact. Beleving en confrontatie, stof tot gesprek en 

nadenken. Daar hebben we aandacht voor. Als theater 

versterken we de ervaring en stellen we de bezoeker 

centraal. Of in onze woorden: niemand verlaat onveran-

derd ons theater. De stad verandert mee.

Een team van 11 collega’s is als “Transitieteam” begonnen 

om het beleidsplan om te zetten in concrete doelen en acties 

voor de komende 12 maanden en tot 2025. Steeds kleine 

stapjes naar het duidelijke eindpunt. Bij de concretisering 

zullen we ook gebruik maken van de input van mensen buiten 

het theater. Zowel trouwe gasten en gezelschappen als 

kritische geluiden zullen we opzoeken om onze ambitie “Het 

theater als plein van de stad” te realiseren. Zie ook hoofdstuk 

Transitieteam.

voor hoge kwaliteit podiumkunsten. Ook blijft het 

onzeker of het publiek de komende jaren weer 

terugkomt. Zeker de eerste maanden na het 

opheffen van alle beperkende maatregelen kwam 

het publiek minder snel terug dan wij hadden ge-

hoopt. De inschatting is dat dit te maken had met 

de “concurrentie” met de vele sociale activiteiten. 

Van een volledig lege agenda kon alles weer. 

Uitgestelde verjaardagen, jubilea, bedrijfsuitjes, 

uit eten of naar de kroeg. Alles mocht weer en 

theater leek daarbij niet altijd de eerste keuze.

Nu het publiek een lange periode niet naar het 

theater is geweest staan we weer aan het begin 

van publieksopbouw. Als Zwolse theaters houden 

we er rekening mee dat de komende jaren nog 

moeilijk zullen zijn. Zeker zolang er nog de angst 

bestaat voor beperkende maatregelen en door de 

toenemende kosten waardoor het publiek mogelij-

ke “de hand op de knip houdt”. 
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Horeca en verhuringen

Zwolse theaters heeft sinds 1 juli 2019 de horeca 

ondergebracht in een bv met Zwolse theaters als 

enige aandeelhouder. Voor juli 2019 was de hore-

ca van Odeon (Café Foyé) al in eigen beheer, 

ondergebracht in een stichting. De horeca-activi-

teiten van de Spiegel (restaurant KEES) zijn op 1 

juli 2019 overgenomen van een externe uitbater.

De beslissing om de horeca-activiteiten in 

eigen beheer te nemen was gebaseerd op een 

uitgebreide businesscase. Uit onderzoek bleek 

dat rond de 70% van de omzet afkomstig is uit 

de theateractiviteiten van de Stichting Zwolse 

theaters. Deze omzet heeft betrekking op de 

inkomsten uit consumpties die worden genuttigd 

voor, in de pauze of na voorstellingen, de diners 

voorafgaand aan voorstellingen en alle horeca 

Samenwerken in de Stad en regio

Samenwerken met diverse belanghebbenden is doorgezet. 

Zo is er intensief contact tussen de 10 theaters in de econo-

mische regio Zwolle. 

 

De samenwerking is ondersteund door de Rabobank die een 

projectmanager en een samenwerkingscoach heeft betaald 

om de samenwerking te helpen ontwikkelen. Concreet wordt 

er op vier onderwerpen gezocht naar voordelen in samen-

werken:

1. Programmering

2. Marketing

3. Kaartverkoop systemen en processen

4. Gezamenlijke producties & talentontwikkeling  

De wens om de samenwerking vorm te geven is in het voor-

jaar van 2021 publiek gemaakt. Concreet is er een gezamen-

lijke start kaartverkoop gelanceerd in mei 2022.

Ook is programmering op elkaar afgestemd en worden 

gasten regelmatig via de online media naar de gezamenlijke 

theaters verwezen onder het motto: Tip bij de buren. 

Ook is de samenwerking tussen de 7 culturele instellingen 

binnen Zwolle doorgezet. Het gezamenlijke stadfestival is 

weer opgepakt en heeft plaatsgevonden september 2021.

omzet die wordt mee verkocht bij de ruim 200 

commerciële verhuringen. Er is slechts rond 

de 30% ruimte voor de horeca om zelfstandig 

inkomsten te genereren. Dit betreft de dage-

lijkse openstelling van Café Foyé en het nemen 

van initiatief tot het genereren van inkomsten in 

Theater de Spiegel als er geen verhuringen of 

voorstellingen zijn.

Na het wegvallen van de coronamaatregelen was 

er vrijwel direct behoefte aan horeca- en zaalfa-

ciliteiten. De laatste maanden van het seizoen is 

vrijwel de volledige begroting voor de verhurin-

gen gehaald. De horeca kon het verlies van de 

voorafgaande maanden niet geheel goed maken, 

maar heeft wel kunnen aantonen financieel 

gezond te kunnen zijn bij een genormaliseerde 

bedrijfsvoering. Tot slot heeft Zwolse theaters bijgedragen aan een groot 

aantal culturele aanvragen voor meerjarige subsidies van 

culturele organisaties. Hiervan is een substantieel aantal 

gehonoreerd. Zo is een grote aanvraag ten aanzien van 

talentontwikkeling onder de naam VAKTOR gehonoreerd en 

gestart. Deze honorering zal de samenwerking in de stad, de 

regio maar ook landelijk een impuls geven aan het makerskli-

maat in Zwolle en omgeving. Dit moet een opmaat zijn naar 

meer structurele BIS subsidies in de volgende BIS periode. 

Contact met sponsoren, vrijwilligers en 
bezoekers

Om in contact te blijven met sponsoren, vrijwilligers en 

bezoekers heeft Zwolse theaters diverse activiteiten georga-

niseerd. Zo hebben de koks bij sponsoren thuis gekookt en 

zijn er bijenkomsten georganiseerd waarbij leden elkaar kon-

den ontmoeten en gezamenlijk naar een voorstelling konden.

Zwolse theaters heeft ook het gehele seizoen van zich laten 

horen door middel van diverse marketingcampagnes. Het 

theater is steeds zichtbaar gebleven en heeft zich altijd inge-

zet om te doen wat wél kon.  

“ De laatste maanden van het seizoen is vrijwel de 

volledige begroting voor de verhuringen gehaald.”
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programmering6. 

Zwolse theaters speelt!

Seizoen 21-22 was opnieuw een seizoen waarin onze flexi-

biliteit op het gebied van programmering flink getest is, door 

alle variaties van de coronamaatregelen en -beperkingen. 

Toch bleef ons motto: Zwolse theaters speelt! Binnen de 

gestelde kaders is het theater altijd opengebleven, om zo 

het publiek én de makers te kunnen bedienen. 

1,5 meter capaciteit, coronatoegangs-
bewijs en lockdowns

De voorstellingen in juli 2021 konden doorgaan op een ‘1,5 

meter capaciteit’. In het kader van Sprookjes in de zomer 

zijn veel sprookjesvoorstellingen getoond die eigenlijk 

zouden spelen tijdens het Sprookjesfestival van december 

2020, maar vanwege de lockdown niet plaats konden vin-

den. Na een zomersluiting van slechts 3 weken startte Zwol-

se theater vervolgens half augustus weer met een zomers, 

vrolijk programma, waaronder een aantal Zwolse jeugdpre-

mières van Het Trojaanse Kalf, TG Krijt en PNTheater. 

Zwolse theaters is meegegaan in het hanteren van het 

coronatoegangsbewijs, waardoor het toegestaan was om 

tweederde van de zaalcapaciteit te vullen. Zo heeft Najib 

Amhali alsnog vijf keer in Theater de Spiegel op de plan-

ken gestaan, voor bijna 700 bezoekers per avond. Na vele 

verplaatsingen was het Zwolse publiek laaiend enthousiast 

om deze publiekslieveling weer live op het toneel te mogen 

aanschouwen. 

Ook het Stadsfestival 2021 kende nog de nodige beperkin-

gen qua vaste zitplaatsen en beperkte capaciteit. Toch vond 

er van 3 t/m 5 september een kleinere, maar feestelijke, 

editie plaats met theatrale routes, installatievoorstellingen 

en coronaproof-voorstellingen. Zo kreeg podiumbeest Ellen 

ten Damme de Hanzestrohmzaal in Schouwburg Odeon op 

z’n kop.

Vanaf 25 september 2021 gold er geen maximaal 

aantal bezoekers en was volledige zaalbezetting 

mogelijk, mits het coronatoegangsbewijs gehan-

teerd werd. Dit leverde uiteraard de nodige reac-

ties op; desalniettemin lieten de bezoekers zien 

dat ze er weer zin in hadden. Zo was Theater de 

Spiegel begin oktober zeven keer uitverkocht met 

de musical The Sound of Music, waarin Francis 

van Broekhuizen een verrassende Moeder Over-

ste neerzette. Ook de jubileumvoorstelling Tutti 

van Introdans werd eind oktober door 750 bezoe-

kers bezocht in Theater de Spiegel. De bezoekers 

kwamen dansend de zaal uit! Daarnaast speelden 

Snelle, Peter Pannekoek, The Analogues en Rene 

van Meurs weer voor uitverkochte zalen in Zwolle. 

Vanaf 13 november 2021 kreeg corona weer lang-

zamerhand de overhand in Nederland en werd de 

maximale zaalcapaciteit bijgesteld naar 1250. Met 

een maximale zaalcapaciteit van ruim 900 stoelen, 

had Zwolse theaters hier niet direct last van. Wel 

merkte het theater dat ook steeds meer besmet-

tingen in casts tot annuleringen zouden leiden. De 

grote productie Trojan Wars van HNT Jong zou 

bijvoorbeeld twee dagen in Theater de Spiegel 

spelen, maar werd op de tweede dag twee uur 

voor aanvang geannuleerd door een besmetting in 

de cast. Bussen vol scholieren konden rechtsom-

keer naar huis. Dit bleek een voorbode te zijn voor 

meer onheil: vanaf 28 november ging Nederland 

de zogenaamde avond-lockdown in. Hierdoor 

moest Zwolse theaters verplicht vanaf 17.00 

uur zijn deuren sluiten, waardoor alleen slechts 

enkele matinees en jeugdvoorstellingen doorgang 

konden vinden en enkel met 1,5 meter capaciteit. 

Op 18 december is De Verrukkelijke Kinderbak-

show van De Grote Haay de laatste matinee die 

gespeeld heeft, want vanaf 19 december was een 

volledige lockdown weer een feit. Geen kerstpro-

ducties, geen Sprookjesfestival, maar weer volop 

inzetten op het verplaatsen van producties. Helaas 

zijn enkele voorstellingen ook definitief geannu-

leerd omdat er geen nieuwe datum gevonden kon 

worden. 

Ook tijdens de lockdown was het motto: spelen 

wanneer kan! Op tweede kerstdag maakte Zwol-

se theater daarom vanuit Schouwburg Odeon een 

livestream mogelijk van Oorlogswinter door TG 

De Jonge Honden. RTV Oost zond dit toneelstuk 

live uit!
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Einde Lockdown Conference

Het ‘winterdipje’, zoals medewerkers het intern noemden, 

duurde tot eind januari 2022. Vanaf 26 januari 2022 mochten 

theaters weer open (tot 22.00 uur en met inachtneming van 

de 1,5 meter capaciteit). Dolf Jansen is de eerste cabaretier 

die de programmeurs belden met het goede nieuws: hij 

twijfelde geen seconde en speelde de dag daarna zijn Einde 

Lockdown Conference voor 120 uitzinnige bezoekers in 

de Hanzestrohmzaal in Schouwburg Odeon! Het was een 

zinderende avond, omdat iedereen dolgelukkig was om weer 

samen te komen in het theater. 

Onder de naam Zwolse theaters speelt! vierde het theater de 

opnieuw geopende deuren. Vanaf 26 januari startte het con-

cept ’12-uurtjes’: kleine voorstellingen in de foyer die gratis 

toegankelijk waren voor bezoekers van Café Foyé. Ruim 30 

keer wist Zwolse theaters het publiek te verrassen met een 

bijzonder ’12-uurtje’. Grotere namen als Rosa da Silva, Ste-

ven Kazan en Bertolf wisselden af met jonge makers zoals 

Tijmen Dokter, Collectief MAMM en Robin Scherpen. Het 

publiek reageerde erg enthousiast op dit initiatief. 

Zwolse theaters was vanaf eind januari weer op stoom. Zelfs 

een hevige storm (code rood) op 18 februari hield het theater 

niet tegen. Op 25 februari ging ook de 1,5 meter restrictie 

eraf. Natuurlijk was daarmee niet direct het publiek in volle 

getalen terug. Het advies om vrijwillig afstand te houden 

bleef aan en was nog een remmende factor. Desalniettemin 

kwam de kaartverkoop al redelijk gauw weer op gang. 

De serie Dans op donderdag is wederom goed bezocht, 

net als grote namen zoals Daniël Arends, Fred van Leer en 

Patrick Laureij. Ook blijft Zwolse theaters zich profileren 

met bijzondere programma’s, bijvoorbeeld in het kader van 

Internationale Vrouwendag of de 4/5mei herdenking/viering 

(Theater na de Dam). Maar ook het project DE BUURT-

ZAAK, waarvoor Theater De Makkers de Zwolse wijk Holten-

broek intrekt, en de Keti Koti Tafel in Theater de Spiegel, zijn 

voorbeelden van bijzondere betrokken theaterprojecten. 

Een andere bijzondere samenwerking is Midzomernachts-

droom, een voorstelling van onze kerngezelschappen 

Oostpool, Introdans en Phion. Drie avonden lang was deze 

kleurrijke, multidisciplinaire voorstelling te zien in Theater de 

Spiegel. Eveneens in de Spiegel vierde Hans van Manen zijn 

90ste verjaardag met de hoogtepunten uit zijn rijke oeuv-

re, uitgevoerd door Het Nationale Ballet. Tot slot zijn in de 

maand juni nog veel grote namen/titels ingehaald én zijn er 

mooie voorstellingen bijgeboekt. Zo speelden o.a. Herman 

van Veen, OG3NE, Paulien Cornelisse, Tisjeboy Jay, Nick 

& Simon, maar ook Belle en het Beest van Van Hoorne voor 

volle zalen. Deze volle zomerse maand stemt Zwolse theaters 

hoopvol voor het nieuwe seizoen. En tevens was het een 

prachtige manier om het seizoen af te sluiten. Ondanks het 

mooie weer, laten de bezoekers zien weer zin te hebben in 

theater, in mooie, inspirerende of ontroerende avonden, in 

ontmoetingen en in entertainment. 

Start voorverkoop

Eind mei is Zwolse theaters gestart met de verkoop voor seizoen 22-23. De eerste cijfers zijn positief: 

de verkoopt loopt vrijwel gelijk op met de start van het laatste coronavrije seizoen (18-19). Natuurlijk 

blijft het theater alert op alle ontwikkelingen in de wereld: de oorlog in Oekraïne, de hoge gasprijzen 

en wellicht zelfs weer de coronacrisis zullen van invloed zijn op het koopgedrag van de bezoekers. In 

seizoen 21-22 heeft Zwolse theaters wederom veel steun gehad van de overheid, maar deze steun valt 

in het nieuwe seizoen weg. Mede hierdoor is Zwolse theaters seizoen 22-23 gestart met 325 voorstel-

lingen. Dit is minder dan de 400 voorstellingen waarmee het theater in de laatste reguliere seizoenen 

mee startte. Dit geeft de programmeurs de kans om meer flexibel te programmeren en zo later in te 

springen op successen of belangwekkende verhalen die nú verteld moeten worden. Tegelijkertijd biedt 

het de kans om beter in te spelen op tendensen uit de samenleving. Zwolse theaters blijft waakzaam 

en maakt daarnaast meer ruimte voor stadsprogrammering, randprogrammering, (co-)producties en 

talentontwikkeling.

“ Dit geeft de programmeurs de kans om meer flexibel te 

programmeren en zo later in te springen op successen of 

belangwekkende verhalen die nú verteld moeten worden.”
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Werkplaats Zwolse theaters

Werkplaats Zwolse theaters is een broedplaats, 

podium en productiehuis voor jonge (theater)

makers om hun talenten verder te ontwikkelen, 

te experimenteren en te maken. Door middel van 

professionele begeleiding in de vorm van zakelijke 

en artistieke ondersteuning, fi nanciële ondersteu-

ning, masterclasses en fysieke werkplaatsen is er 

ruimte voor ontwikkeling en experiment. 

In seizoen 21-22 vonden er 8 residenties plaats. 

De makers startten met een intensief voorbe-

reidingstraject van een paar maanden, waarin 

samen is toegewerkt naar een residentieweek. In 

deze week stond altijd de ontwikkeling als maker 

centraal. Elke maker is gekoppeld aan twee colle-

ga’s uit het Werkplaats team. Dit is een delegatie 

van de verschillende afdelingen – marketing, 

programmering, productie, educatie, etc. Twee 

residentie-hoogtepunten waren Tijmen Dokter 

en Klub Karmijn. Tijmen Dokter is historicus en 

theatermaker en werkte tijdens zijn residentieweek 

aan materiaal voor zijn ‘oudejaarsconference van 

1944’. Dolf Jansen werkte twee dagen met Tijmen 

aan zijn materiaal. Dit resulteerde in een week 

waarin Dolf zelfs materiaal van Tijmen gebruik-

te tijdens zijn Einde Lockdown Conference en 

Tijmen die een grote sprong heeft kunnen maken 

in zijn ontwikkeling. Hij sloot zijn residentieweek af 

met een toonmoment voor publiek, in de Dommer-

holtzaal. Daarnaast werkten fi lm- en theatermakers 

Karlijn Koel en Willemijn de Jonge, gezamenlijk 

Klub Karmijn, aan hun identiteit als makers. Zij 

onderzochten hoe ze de genres fi lm en theater 

willen combineren in hun werk. Klub Karmijn 

gebruikte het TheaterLAB in Theater de Spiegel 

voor hun residentie. Deze witte ruimte leende zich 

uitstekend voor hun visuele werk, waarbij ze door 

middel van ‘mapping’ beelden projecteerden op 

de muur en de witte objecten in de ruimte. 

De makers gaven aan blij te zijn met de tijd, 

ruimte, aandacht en het vertrouwen dat ze hadden 

gekregen van Zwolse theaters, om te maken, 

experimenteren en te ontwikkelen. 

Naast deze residentieweken zijn er een viertal 

(online) masterclasses voor jonge makers georga-

niseerd. Het thema hiervan was ‘starten binnen de 

podiumkunsten’. In de maanden waarin er weinig 

fysieks kon plaatsvinden vanwege de lockdown, 

merkte Zwolse theaters dat makers blij waren op 

deze manier toch aan de slag konden met hun 

makersschap en andere (Zwolse) makers konden 

ontmoeten.

Op de zolder van Schouwburg Odeon begonnen dit seizoen 

de drie jonge makers Lieke van der Vegt, Yeliz Dogan en 

Vera Bon aan hun ‘artist in residence-schap’. Deze drie 

makers hadden alle drie al eerder een residentie gedaan, en 

kregen hiermee de kans op zich voor langere tijd te ont-

wikkelen onder de vleugels van Zwolse theaters. Er werd 

afgetrapt met het Nest Festival in augustus 2021, waarin ze 

alle drie hun werk lieten zien en daarnaast randprogramma’s 

hadden ontwikkeld. Gedurende het seizoen hebben ze geza-

menlijk aan hun ontwikkeling gewerkt door onder andere het 

volgen van workshops op het gebied van artistiek schrijven, 

lichtontwerp en stemontwikkeling. 

Tot slot werkte Zwolse theaters intensief samen met twee 

makers/gezelschappen. Met Theater de Makkers werkte 

het theater aan het project ‘De Buurtzaak’, een communi-

ty-art project in de Zwolse wijk Holtenbroek. Hierbij werden 

verhalen verzameld van bewoners uit de wijk en samenge-

bracht in een voorstellingsroute, voor de wijkbewoners en 

iedereen uit Zwolle en omstreken. Daarnaast produceerde 

Zwolse theaters samen met Silas Neumann Europadorp, een 

theaterproject waarbij de mogelijkheden van een grensdorp 

werden onderzocht. Dit resulteerde in een audiovisuele 

voorstelling waarin aan de hand van videofragmenten, live-

muziek, soundscapes en augmented reality utopieën werden 

gereconstrueerd en perspectieven getoond. Ook kreeg de 

Boomhut Heem van Silas een vaste plek in Theater de Spie-

gel, eerder gemaakt voor het Stadsfestival. 

VAKTOR | Makerhuis Regio Zwolle 

“Het cross-disciplinaire makershuis dat creatieve makers in 

de Regio Zwolle ondersteunt in de ontwikkeling van hun vak-

manschap en een springplank biedt naar blijvend succes”. 

Op 19 april 2022 ontving Zwolse theaters het bericht van de 

Provincie Overijssel dat de aanvraag die samen is ingediend 

met Stedelijke Cultuurregio Zwolle, gehonoreerd werd. Een 

coalitie van nu drie culturele instellingen uit de regio – He-

don, Zwolse theaters en de Meenthe Steenwijk – bouwt 

voort op de ervaringen van de achterliggende jaren. De coa-

litie kwam tot een nieuw en breder voorstel voor de ontwik-

keling van een hybride makershuis voor de regio, waar jonge 

professionele makers worden begeleid bij de ontwikkeling 

van hun vakmanschap en tegelijkertijd bij hun (vaak) eerste 

grotere producties. Via drie uitgewerkte programmalijnen 

(Masterprogramma, Expertprogramma, Makersloket) wordt 

talent gescout en begeleid, waar een community omheen 

gevormd wordt. Via de culturele instellingen uit de regio 

komen de lokale makers in beeld. Het zijn de instellingen 

die de meest talentvolle makers voordragen voor een van de 

programma’s van het makershuis; het zijn ook de instellingen 

die, geholpen door ervaren professionals van buiten, actief 

betrokken worden in de verdere invulling van dat traject en 

bij het podium bieden aan de resultaten. Het makershuis 

staat onder leiding van een artistiek leider, die zelf zijn sporen 

in het creatieve (makers)veld heeft verdiend. De artistiek lei-

der maakt gebruik van de expertise en faciliteiten van de regi-

onale partners, maar organiseert daarnaast iedere keer weer 

op maat de juiste (externe) begeleiding voor de talenten die 

een traject in het makershuis doorlopen. De begroting van 

VAKTOR kent jaarlijks een omvang van ongeveer 750.000 

euro. Zwolse theaters is penvoerder van deze aanvraag en 

eindverantwoordelijk voor het resultaat. Per 1 juli is artistiek 

leider Yorick Zwart gestart, vol energie en daadkracht om 

samen met de founding partners VAKTOR tot een succes te 

maken. 

De missie van VAKTOR: Wij helpen talentvolle, creatieve 

makers, die zich verbinden aan de Regio Zwolle, een grote 

sprong voorwaarts te maken in hun artistieke ontwikkeling 

en in hun publieksbereik. VAKTOR is dienstbaar aan het 

kunstenveld in de Regio Zwolle. Primair is VAKTOR er voor 

de makers, maar VAKTOR is óók het gedeelde makershuis 

van de regionale kunstinstellingen die deze makers uit de 
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regio willen helpen in hun ontwikkeling en die samen met 

hen tot projecten willen komen. VAKTOR biedt dat waar de 

meeste instellingen in de regio individueel niet voor toegerust 

zijn: gespecialiseerd advies, scholingstrajecten en meerjarige 

makersprogramma’s. VAKTOR richt zich daarbij op juist die 

toptalenten die cross-disciplinaire producties willen maken. 

Hen wordt een infrastructuur geboden waarin zij actief 

begeleid en ondersteund worden door gespecialiseerde 

en ervaren professionals en gekoppeld worden aan andere 

makers, podia, programmeurs, ondersteunende diensten 

(op productioneel, zakelijk en artistiek vlak). En bovendien 

worden zij geholpen in het bereiken van een groot publiek, in 

de regio en daarbuiten. 

Ten slotte, de ‘impactdoelen’ van VAKTOR’ – waar in het 

volgend jaarverslag op gereflecteerd kan worden: VAKTOR 

wil het creatieve makersklimaat in de Regio Zwolle structu-

reel versterken. Dat wil zeggen dat de komende jaren door 

het werk van VAKTOR: 

1. substantieel méér getalenteerde makers zich binnen de 

regio artistiek en zakelijk ontwikkelen, zodanig dat zij als 

creatief maker beter zijn toegerust voor een zelfstandi-

ge, betekenisvolle beroepspraktijk;

2. substantieel méér getalenteerde makers van binnen de 

regio, juist ook hier in de Regio Zwolle uitvoering geven 

aan hun artistieke werk;

3. creatieve makers langer in de regio actief en creatief blij-

ven, en zich minder snel genoodzaakt voelen om elders 

hun vleugels uit te slaan;

4. de Regio Zwolle méér aantrekkingskracht ontwikkelt op 

creatieve makers van buiten de regio;

5. er een duidelijke groei waar te nemen is in lokaal ont-

wikkelde producties van hoge artistieke kwaliteit die hier 

ook worden gepresenteerd (in welke vorm dan ook) aan 

een (opgeteld) groot, lokaal publiek.

6. de Regio Zwolle wordt bekender als de creatieve regio 

waar experiment en innovatie op tal van manieren tot 

uitdrukking komen.

Produceren & Co-Producties

Elk jaar verbindt Zwolse theaters zich meermaals als (co)

producent aan een maker, gezelschap of collectief om een 

productie te realiseren. Omdat het theater ziet welk aanbod 

er mist, omdat een maker een fantastisch idee heeft of omdat 

er een bepaalde doelgroep niet bereikt wordt. Als huis heeft 

Zwolse theaters alle middelen en kennis tot de beschikking 

om hen te faciliteren en via de verbinding met de maker en 

publiek verantwoordelijk te zijn voor het aanbod. Hier valt ook 

Stadsprogrammering van Zwolse theaters gedeeltelijk onder, 

wanneer er bijvoorbeeld een maker opdracht geven wordt 

om iets te produceren in het kader van een (actueel) thema. 

Denk hierbij aan Theater na de Dam (coproductie Heen met 

Theatergroep de Jonge Honden en jonge maker uit de Werk-

plaats Lieke van der Vegt), Internationale Vrouwendag 2022 

(met o.a. Shishani o.l.v. creatief producent Carlijn Hartlief) 

en een programma rondom (Gemeenteraads)verkiezingen 

(maart ‘22) als eigen productie. Ook hier is een vast onder-

deel het (door)ontwikkelen van talent.

Uitgelicht: Sympathy for the Devil

Zwolse theaters produceert in winter 22-23 de muziekthea-

tervoorstelling Sympathy for the Devil, te zien in (tot nu toe) 

21 theaters in het hele land. In het jaar dat The Rolling Sto-

nes zestig jaar bestaan. Een verhaal over twee sensationele 

jonge vrouwen en muzen van de Rolling Stones. Geschreven 

door Sophie Kassies en muzikaal omlijst door de Zwolse 

band Stones Sessions. De regie van deze voorstelling ligt 

in handen van Zwolse maker Boudewijn Koops. Zwolse 

theaters presenteert met Sympathy for the Devil zijn eerste 

voorstelling. Zwolse theaters wil wegblijven van de zoveelste 

tribute voorstelling over de Stones, maar gebruikt de befaam-

de band Stones Sessions als populair en herkenbaar ingredi-

ent om het verhaal van nu te vertellen en Stones-liefhebbers 

naar het theater te lokken. Nieuw theaterpubliek. Een grote 

stap voor onze organisatie, waar alle gelederen bij betrokken 

zijn en bijvoorbeeld ons technisch team een belangrijke rol 

speelt. Er wordt weinig in regio Zwolle geproduceerd op het 

gebied van uitvoerende podiumkunst. Tijdens de verdeling 

van de meerjarige subsidies vorig jaar, werd pijnlijk duidelijk 

hoe weinig was aangevraagd en toegekend in dit deel van 

Nederland. Lokale overheden reageerden door regionaal 

te gaan steunen. Zwolse theaters voelt en neemt hierin ook 

zijn verantwoordelijkheid door het culturele klimaat samen 

te blijven aanjagen zodat ook buiten de randstad het publiek 

blijft komen, en artiesten hier gevestigd blijven. Zwolse 

theaters gelooft dat podia betekenis krijgen wanneer ze echt 

verbonden zijn met de omgeving. Als grote instelling in deze 

regio kent het Zwolse theaters zijn publiek goed. Het contact 

met de makers is van vitaal belang. Zonder samenwerkingen 

geen reuring in je huis. Zonder ambitie, geen toekomst. We 

moeten ons niet gedragen als een calimero in een kansarm 

gebied, maar juist lef tonen. De voorstelling gaat landelijk 

touren langs 21 grote zalen in Nederland. De première is op 

12 november 2022. In seizoen 21-22 zijn er veel stappen 

gezet in voorbereiding op deze productie. Er werd een team 

samengesteld, van producer tot scriptschrijver. Er zijn zes 

fondsaanvragen ingediend, het scenario werd geschreven en 

is de begroting vastgesteld.
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De Generator 

De Generator is een ontwikkeltraject 

van een jaar voor zakelijke helden en 

talenten uit Oost-Nederland die de 

ambitie hebben om te groeien in de rol 

als zakelijk leider of creatief producent 

in de culturele sector. De Generator is 

een initiatief van podiumkunstinstellin-

gen en ondersteunende organisaties 

in Oost-Nederland. Instellingen die 

meedoen zijn: Introdans, Oostpool, 

Sonnevanck, De Nieuwe Oost, Phion, 

Musis/Stadstheater Arnhem, Stads-

schouwburg Nijmegen en Concert-

gebouw De Vereeniging, Hedon en 

Zwolse theaters. De programmaleiding 

is in handen van Cultuur Academy en 

Schakel025. In seizoen 21-22 is er, met 

succes, een pilotjaar gedraaid. Zwolse 

theaters leidde twee Generatoren op, 

op twee verschillende projecten. De 

insteek is om sterke kandidaten met 

enkele jaren werkervaring een flinke 

springplank te bieden, onder andere 

via werkervaring bij een middelgrote of 

grote culturele instelling in Oost-Neder-

land. Twee quotes om uit te drukken 

hoe dit ervaren werd: “De openheid bij Zwolse Theaters viel me op. 

Linksom of rechtsom en vroeg of laat durven 

mensen te zeggen wat er speelt omdat daar 

ruimte voor is. Door die openheid blijft de boel in 

beweging en wordt ruis eruit gefilterd. Ik vond dat 

echt inspirerend om te zien.”

“Het hele productie-traject van deze voorstelling 

vond ik gigantisch leerzaam. Ik herkende veel van-

uit mijn eigen mini-variant productieproces en heb 

veel geleerd van de manier van werken en van de 

uitdagingen die jullie tegenkwamen en de manier 

van handelen en overleggen.”

Ook voor Zwolse theaters was het een leerzaam 

traject, om enerzijds onze expertise te delen en 

anderzijds hele specifieke kennis en tijd te ontvan-

gen van een frisse tijdelijke collega, op de twee 

projecten die we kozen. Om die reden gaat Zwol-

se theaters ook in seizoen 22-23 weer meedoen 

aan dit ontwikkeltraject. 

“ Voor Zwolse theaters was het een leerzaam traject, 

om enerzijds onze expertise te delen en anderzijds 

hele specifieke kennis en tijd te ontvangen van een 

frisse tijdelijke collega.”
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8. 

Marketing

Seizoen 21-22 gaat voor marketing en kaartverkoop de boe-

ken in als een turbulent jaar met continue wijzigingen, maar 

waarin óók stevig gebouwd is. In september startte er een 

nieuwe Manager Marketing & Ticketing en in januari is het 

team aangevuld met twee nieuwe marketeers. Hiermee ont-

stond ruimte om te bouwen aan het CRM-beleid, verbeteren 

van de e-mailmarketing en heeft de social media strategie 

een boost gekregen. Tot slot is ook de zakelijke marketing 

belegd in dit team, wat eerder binnen afdeling Sales viel.

CRM-beleid en online marketingstrategie

De afgelopen jaren is de nadruk van de marketingstrategie 

steeds meer komen te liggen op relevante en persoonlijkere 

communicatie, online marketing en de inzet van CRM. Zwolse 

theaters heeft daarom in voorjaar 2022 geïnvesteerd in het 

verrijken van haar klantdatabase met de consumentensegmen-

tatiedata van de Whize segmentatie. Ook gemeente Zwolle 

hanteert deze classifi catie. Een vergelijking van onze database 

met de cijfers over Zwolle geeft inzicht in hoeverre wij de ver-

schillende publieksgroepen al dan niet bereiken. Naast inzicht 

in welke publieksgroepen het theater al dan niet bezoekt, geeft 

de verrijkte database ook inzicht in welke publieksgroepen de 

verschillende genres of specifi eke voorstellingen bezoeken. 

Hierdoor is gerichter communiceren met een passend aanbod 

eenvoudiger en effectiever geworden. 

Door middel van segmentatie en personalisatie – wat moge-

lijk is door de rijke CRM-database – heeft Zwolse theaters 

de indeling en inhoud van de nieuwsbrieven per ontvanger 

aangepast. Deze moet voor elke ontvanger voelen ‘als een 

jas die past’. Heel concreet betekent dit dat de frequentie van 

de nieuwsbrief van tweewekelijks naar wekelijks is gegaan, 

maar dat de tweewekelijkse genrenieuwsbrieven gestopt zijn. 

De wekelijkse nieuwsbrief is vervolgens qua inhoud verbe-

terd: naast enkele vaste items wordt de inhoud afgestemd 

op (koop)gedrag en doorgegeven interesses (genres). Door 

beter gebruik te maken van klantdata en gerichter te mailen, 

is het conversiepercentage op de site vanuit e-mail gestegen 

naar gemiddeld 5,4% (t.o.v. 2,9% in seizoen 2018-2019). 

Ook komt inmiddels 11% van de kaartverkoopomzet via de 

site vanuit e-mail (t.o.v. 3,65% in seizoen 2018-2019). 

Naast een verbeterde e-mailmarketing is in december 2021 

de social media strategie aangescherpt. Dit resulteerde in 

een stijging van 45% in websitebezoeken vanuit social media, 

ondanks de lockdown in de winter. Ook de vormgeving van de 

social media is geheel aangepast naar de huisstijl van Zwolse 

theaters waardoor het herkenbaar is. Het bereik 

van de social media kanalen is aanzienlijk toege-

nomen. Via de Facebook-pagina bereikt Zwolse 

theaters 365.799 mensen, dat is een verschil van 

+149% en een bereik op Instagram van 39.329 

mensen met een groei van +759,1% (periode 1 

juni 2020 tot en met 1 mei 2021 vs 1 juni 2021 tot 

en met 1 mei 2022). 

Gids en fl exibele programmering

Afgelopen jaren, door of juist dankzij de corona-

crisis, heeft Zwolse theaters ontdekt dat fl exibeler 

programmeren en daarmee fl exibelere marketing-

activiteiten inzetten effectief werkt. In plaats van 

in mei het programma voor het hele seizoen te 

presenteren via een gids, gaat Zwolse theaters zijn 

programma vaker en in kleinere delen aanbieden 

aan de publieksgroepen via aantrekkelijke folders. 

Dit geeft de programmeurs tevens de ruimte om 

in te spelen op wat er in de samenleving speelt 

en tijdens het seizoen continu bij te boeken. Door 

vaker bij een grotere groep een folder op de mat 

te bezorgen, is de omzet vanuit de gidsen/folders 

met 29% gestegen (seizoen 21-22 vs. 18-19). De 

komende jaren blijft de organisatie hiermee testen 

totdat er een optimale oplage en frequentie is 

gevonden.

Hey! Ga je mee?

In seizoen 21-22 was de uitdaging groot om be-

zoekers terug naar het theater te krijgen. Laat staan 

nieuwe bezoekers te trekken. Tegelijkertijd is een 

belangrijk speerpunt voor Zwolse theaters om doel-

groepen met een kleinere beurs de mogelijkheid 

te bieden om podiumkunsten te ervaren. Om deze 

uitdagingen te verenigen, is de campagne ‘Hey! 

Ga je mee?’ opgezet. Middels een grote publieke 

campagne zijn inwoners en werkenden in regio 

Zwolle uitgenodigd om naar het theater te komen. 

Zwolse theaters heeft 1.106 vrijkaarten verdeeld 

onder deelnemers aan de actie. Verbinding stond 

centraal: de deelnemers werd gevraagd wie ze 

mee wilden nemen naar het theater en waarom. 

Verspreid over meerdere maanden hebben 548 

personen meegedaan aan de actie. 

Naast de ‘Hey! Ga je mee?’ campagne heeft Zwol-

se theaters 209 voorstellingskaarten beschikbaar 

gesteld aan personen die afhankelijk zijn van de 

Voedselbank. 

Kaartverkoop

De werkdruk bij de afdeling kaartverkoop was in 

seizoen 21-22 ongekend hoog. Meer dan 140 

voorstellingen zijn geannuleerd of (meermaals) 

verplaatst. Dit betekende tienduizenden verkoch-

te tickets handmatig omboeken of annuleren en 

terugbetalen. 

Ondanks de vele annuleringen zijn er 353 voor-

stellingen wél doorgegaan – al dan niet met lagere 

zaalbezetting. De gemiddelde zaalbezetting was 

daardoor dit seizoen met 55% laag. Maar al met 

al heeft Zwolse theaters toch 80.360 kaarten 

verkocht. 
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Sales &  

Evenementen

9. 

Sales & evenementen

Met een totale andere samenstelling van het sa-

lesteam dan waar het seizoen mee werd afgeslo-

ten, begon het seizoen hoopgevend met twee gro-

te evenementen: het afscheid van Adriaan Visser 

(PEC) en het personeelsfeest van Mateboer. 

Na een periode waarin fysieke evenementen 

nauwelijks doorgang konden vinden, liep het wat 

betreft aanvragen nog niet storm. Daarnaast zag 

Zwolse theaters dat de lead time (periode dat 

een aanvraag loopt) veel korter is geworden, dan 

in vergelijking met de periode voor de coronacri-

sis. Waar een groot evenement (meer dan 150 

personen) normaliter een halfjaar tot een jaar van 

tevoren tot stand kwam, is het gemiddelde nu een 

paar maanden. Dit heeft natuurlijk te maken met 

onzekerheid zoals nieuwe maatregelen of zelfs 

een mogelijke nieuwe lockdown.

In samenwerking met productie en horeca is er 

ingezet op een succesvolle (pre)kerstperiode. De 

aanvragen voor kerstborrels, diners en feestavon-

den kwamen binnen, maar vanwege de lockdown 

in december hebben deze helaas geen doorgang 

kunnen vinden. Deze verliezen werden verzacht 

door twee evenementen die wel door konden 

gaan: de opnames van Blue Circle (programma: 

de enige echte) die goed was voor een kleine 

40.0000 euro en het online georganiseerde Regio 

Zwolle Congres voor 25.000 euro. Kort daarop 

volgde er opnieuw een lockdown. Dit betekende 

dat de gebudgetteerde 900.000 euro omzet een 

vrijwel onmogelijk opgave leek te worden. Na de 

harde lockdown en de daaropvolgende versoe-

pelingen maar wel degelijke beperkingen kwam 

het jaar 2022 traag op gang. Het eerste grote 

event was die van fietsspecialist Accres medio 

februari, die goed was voor een omzet van 50.000 

euro. Daarop volgde een heuse eindspurt, mede 

dankzij een aantal verplaatsing van een events die 

oorspronkelijk in 2021 plaats zouden vinden. De 

omzet in de periode april, mei en juni was dermate 

hoog dat er ondanks alle tegenslagen toch een 

knappe omzet van ruim 800.000 euro is behaald. Sponsoring/partnerships

Zwolse theaters is dankbaar voor de steun van 

zijn businesspartners, ook tijdens de coronacrisis. 

Iedere businesspartner is in het roerige seizoen 

21-22 gebleven. Niet alleen doordat algemeen 

bekend was dat de cultuursector in zwaar weer 

verkeerde, maar ook doordat Zwolse theaters zelf 

de afgelopen periode sterk heeft ingezet op het 

verdiepen van de relaties met de huidige partners. 

Belangrijk speerpunt voor Zwolse theaters is 

namelijk versterken van organisaties in de regio. 

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Het afgelopen seizoen zijn er tien cultuurdragers 

bijgekomen, drie cultuurpartners en een hoofd-

partner van cultuur bijgekomen. Dat representeert 

in totaal een bedrag van ca. 40.000 euro, boven-

op de inkomsten vanuit de driejarige contracten. 

Zwolse theaters verwelkomde totaalBED als 

hoofdpartner van Cultuur en Jansen Vastgoed, 

Crowdmedia en HANOS als cultuurpartner. De 

nieuwe cultuurdragers zijn: IQ Kunstuitleen Zwol-

le, Vakmensen, Holtkamp projectontwikkeling, 

Foster, A2 Business, PV Accountants (inmiddels 

Brouwers Accountants), Wensink, Beeldprikkels, 

Breman en Topholding Chris.

Náást de nieuwe businesspartners moesten er 

dertien contracten worden verlengd. Deze be-

drijven gingen allemaal akkoord met een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst voor de komende 

drie jaar. Er zitten nog een aantal bedrijven in de 

pijplijn. Het is nu eerst weer tijd om te zaaien en 

daarna kunnen we weer oogsten.
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Zwolse theaters bedankt zijn samenwerkingspartners, 

sponsors, subsidiënten en Vrienden.

Hoofdpartners van cultuur

Schagen Groep / Dommerholt Advocaten / Hanzestrohm 

bv / Societeit Cortegaerdt / Djopzz / NIVO / TotaalBED / 

Roscom Promoties / Mateboer

Cultuurpartners

Rabobank IJsseldelta / Veldhuis adviesgroep bv / De Jong 

& Laan Zwolle / Suplacon / Thereca / Bidfood / Nysingh 

advocaten & notarissen / O. De Leeuw Holding / Schuttelaar 

Wijnen en Geschenken / Jansen Vastgoed bv / Arslan & 

partners advocaten / Grolsch | Thais Restaurant Baiyok / 

Crowdmedia / Viesrood / Wadinko

Cultuurdragers

Oldenhof Kookwinkel / Wecovi bv / DLH / Ontwikkeling 

B.V. / Autobedrijf Terwolde / Stratfield / Baker Tilly Zwolle 

/ Meesterlijk / Vrieling Advies Groep / De Graaf van 

Vilsteren / Garantiemakelaars / Tamek Accountants en 

Belastingadviseurs / De Graaf Muziek bv / Noordhuis thuis 

op kantoor / Fier en Frank / IQ Kunstuitleen & Galerie 

Zwolle / Holtkamp Projectontwikkeling B.V. / Vakmensen / 

Koninklijke Van Wijhe Verf / Craft Sportswear Benelux B.V. / 

Foster / A2Business / Brouwers Accountants / Beeldprikkels 

/ Ford Wensink Zwolle / Brink Holding

 WE MAKEN GEEN THEATER, 
MAAR TREDEN GRAAG  
VOOR JE OP

DOMMERHOLT.NL

Horeca

Met het afscheid van de horecamanager in augustus 2021 

en de start van de nieuwe manager in november van dat jaar, 

was Krommer bv bij aanvang van het seizoen stuurloos. Wel 

startte in de zomer een nieuwe assistent-manager in restau-

rant KEES en een assistent-manager in Café Foyé. Helaas 

vertrok de laatstgenoemde in haar proeftijd.

Ondanks de beperkte middelen en de vele beperkingen 

heeft het horecateam de schouders eronder weten te zetten 

tot en met de lockdown in december. Met als gevolg dat de 

gasten over het algemeen een goed product en service ont-

vingen, maar met nog veel ruimte tot verbetering. Tijdens de 

lockdown is er opnieuw geklust in beide theaters en hebben 

de vaste krachten deelgenomen aan onder andere barista-, 

wijn- en andere trainingen. 

De tegenvallende bezoekersaantallen (door de maatregelen 

en lockdowns) hebben gezorgd voor een flink omzetverlies. 

Namelijk door de gemiste pauzedrankjes, de lagere aantallen 

bij diners voorafgaand aan voorstellingen en veel minder 

verkochte borrelarrangementen. Na de lockdown is 2022 

begonnen met zowel een nieuwe assistent-manager voor 

restaurant KEES als voor Cafe Foyé. Dankzij deze sterke 

krachten is er de nodige structuur gekomen binnen het ho-

recateam. Hierdoor is het seizoen ondanks de tegenslagen 

goed afgesloten. De kwijtgescholden huur en alternatieve 

werkplekken voor personeel hebben ervoor gezorgd dat de 

schade financieel beperkt is gebleven.
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personeel &

vrijwilligers

10. 

Zwolse theaters is een organisatie met een klein 

team van 45 medewerkers. Het team wordt op het 

gebied van horeca aangevuld door medewerkers 

van Krommer bv en een groep uitzendkrachten 

waarvan het merendeel student is. Daarnaast 

wordt Zwolse theaters bijgestaan door een groep 

enthousiaste vrijwilligers die meehelpen tijdens 

de voorstellingen en kinderactiviteiten. Het team 

van Zwolse theaters is niet alleen werkzaam voor 

de gehele theaterprogrammering en aanvullende 

(stads)programmering, maar heeft ook betrekking 

op de theatertechniek, horeca-werkzaamhe-

den, productie van zakelijke evenementen zoals 

zaalverhuur voor evenementen en vergaderarran-

gementen, gebouwbeheer door de huismeesters, 

personeelszaken, secretariaat en management, 

marketing en publiciteit, educatie, ondersteuning 

talentontwikkeling, financiën en meer. Naast Zwolse 

theaters is ook het team van Krommer bv erg 

betrokken wij alle werkzaamheden in het theater. 

Dit is met name gericht op de horeca in restaurant 

KEES en Café Foyé. Ook vindt Zwolse theaters 

het belangrijk om een plek te bieden waar leren en 

ontwikkelen mogelijk is voor alle opleidingsniveaus. 

De afdelingen techniek, marketing en horeca 

worden elk half jaar ondersteund door mbo- en 

hbo-stagiaires. 

Een goede werkomgeving 

Zwolse theaters hecht waarde aan betrokken-

heid bij het personeel. Zo is er eens per maand 

een personeelslunch waarbij alle medewerkers 

samenkomen om elkaar informeel te ontmoeten en 

verandering, mededelingen en ideeën met elkaar 

te delen. 

In het begin van seizoen 21-22 is er door een 

groep enthousiaste medewerkers ook een vitali-

teitsprogramma opgezet met als doel om gezond 

werken, ontspannen, sporten en gezonde maaltij-

den te stimuleren. De maaltijden werden door de 

chef werd gemaakt tijdens de coronacrisis. 

Om een veilige omgeving te bieden beschikt 

Zwolse theaters sinds 2019 over een interne en 

externe (via OZD ARBO) vertrouwenspersoon 

waar elke werknemer of vrijwilliger bij terecht kan. 

Dit is een laagdrempelig en vertrouwelijk aan-

spreekpunt voor kwesties die betrekking hebben 

op ongewenst gedrag. 

Het ziekteverzuim in het seizoen 21-22 ligt met 

4,21% onder het landelijk gemiddelde van 5,42% 

(bron: CBS). De belangrijkste veroorzaker van 

verzuim was coronabesmetting.  

Wat Zwolse theaters Krommer bv

Aantal werknemers in dienst 45 personen 35,47 fte 9 personen 8,52 fte

Aantal werknemers inhuur via Djopzz 30 personen (0-uren flex) 32 personen (0-uren flex)

Aantal stagiaires MBO & HBO 10 (2 HBO – 8 MBO) 6 (MBO)

Aantal vrijwilligers 68 0

Ziekteverzuim 4,21% 15.39%

Gemiddelde leeftijd werknemers 39,4 jaar 40.66 jaar 



3534

Na een rustige seizoenstart en de lockdown, moest afdeling techniek in de tweede seizoenshelft volop 

gas geven. Met name de periode na de voorjaarsvakantie stond vol met doorgeschoven voorstellingen 

en was de werkdruk hoog. Op dat moment begon het lastig te worden om zzp technici in te huren en 

de planning rond te krijgen. Zwolse theaters heeft de inhuurvoorwaarden voor de zzp’ers verbeterd en 

een verhoging van de vergoeding doorgevoerd. Tevens is er gekeken naar de eigen bezetting en is de 

freelance pool uitgebreid.

Wat betreft investeringen is er een pas op de plaats gemaakt. Een aantal grote noodzakelijke werkzaam-

heden zijn verplaatst naar seizoen 22-23. Denk hierbij aan het vervangen van geluidsinstallaties en het 

renoveren van de stoelen in Theater de Spiegel.

Zwolse theaters is erg bezorgd over de energietarieven. In seizoen 21-22 zag het theater de tarieven al 

stijgen, wat resulteerde in een forse overschrijding van het budget. Met name voor volgende seizoen(en) 

zijn de stijgende tarieven een groot punt van aandacht.  

techniek 

& ict

11. 
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de or12. raad van 

toezicht

13. 

samenstelling

Marcel van Vilsteren 

Hoofdfunctie: Register makelaar & taxateur o.z. - de 

Graaf van Vilsteren bv, Makelaars o.g. 

Nevenfuncties: 

• Voorzitter van de Stichting Lions Helpen 

• Lid van het bestuur van het Johan Cele Gala 

• Voorzitter de Stichting Zwols Kegelhuis  

• Penningmester van de FIABCI, chapter 

Nederland (internationale vastgoed organisatie)  

• Lid van de Stichting Lions Nieuwjaarsconcert 

• Lid van de Franchiseraad van Garantiemakelaars 

Nederland 

Jan Bezemer

Hoofdfunctie: Interim Management

Nevenfuncties: 

• Lid bestuur van een pensioenfonds

• Voorzitter beleggingscommissie van een 

pensioenfonds

• Lid RvC VU Hematologie

• Lid RvT Stichting 4-Oost

Rick Nieman

Hoofdfunctie: Journalist en presentator

Datum benoeming Aftreden 1e periode Aftreden 2e periode

Marcel van Vilsteren 1 juli 2015 1 juli 2019 1 juli 2023

Jan Bezemer 1 juli 2018 1 juli 2022 1 juli 2026

Rick Nieman 1 januari 2021 1 januari 2025

Tim Slager 1 januari 2021 1 januari 2025

Sabine Uitslag 1 januari 2021 1 januari 2025

Thea Koster 1 december 2021 1 december 2025

De OR heeft in seizoen 21-22 ingestemd met een wisseling naar een 

kleinere arbodienst met een lokaal karakter. Daarnaast is er in goed 

overleg met de bestuurder is het thuiswerkprotocol tot stand gekomen. 

Dit biedt de medewerkers van Zwolse theaters de ruimte om ten hoog-

ste 20% van hun tijd vanuit huis te werken. Daarnaast kunnen de me-

dewerkers van Zwolse theaters, om de stijging in reiskosten tegemoet 

te komen, vanaf 2022 aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Tim Slager

Hoofdfunctie: Directielid/ Boardmember and Co-Owner at 

Molecaten

Nevenfuncties:

• Commissaris Leisurelands

• Member Exhibitor Awards, International Association of 

Amusement

• Lid RvT Stichting Ark

 

Sabine Uitslag

Hoofdfunctie: Directeur Werkplezier in de Zorg

Nevenfuncties:

• Bestuurlijk aanjager Nationale Zorgreserve

• Bernhard Cultuur Fonds Overijssel

• Zelfstandig ondernemer SALIJN

Thea Koster

Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Deltion

Nevenfuncties:

• Voorzitter Nationaal Techniekpact
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vooruitblik14. 

De voorverkoop van het seizoen 22-23 is op het 

niveau van seizoen 19-20 voordat de coronacrisis 

begon in maart 2020. Daar putten we hoop uit.

 

Het verkopen van tickets gebeurt op basis van 

een goed programma. Voor het seizoen 22-23 is 

Zwolse theaters gestart met ca. 330 voorstellin-

gen, ongeveer 15%-20% minder dan het aantal 

waarmee we normaal zouden starten. Gedurende 

het seizoen worden er voorstellingen bijgeboekt 

op basis van bewezen succes of een eviden-

te behoefte om een verhaal op het podium te 

brengen. Bij het plannen van de programmering 

is er afstemming geweest met de regio thea-

ters. Hierdoor worden ongewenste dubbelingen 

voorkomen en is verwijzing naar elkaar mogelijk. 

De verwachting is dat dit zal bijdragen aan de 

zaalbezetting.

Uit de voorverkoop blijkt opnieuw dat kaarten 

steeds later voor aanvang van een voorstelling 

worden gekocht. Deze trend van laat aankopen 

was al gaande, maar lijkt door de coronacrisis te 

zijn doorgezet. Dit vraagt onder andere aanpas-

sing in de marketing. Er worden gedurende het 

seizoen regelmatiger programmafolders gestuurd 

met het aanbod voor de komende maanden; 

de brochure met een jaarprogramma is minder 

effectief geworden. Het intensiveren van online 

marketing en de “tools” die daarvoor beschikbaar 

zijn, wordt steeds belangrijker en daar zullen we 

dan ook op investeren. Dit ook in samenwer-

king met de regio theaters om kosten te kunnen 

besparen, maar vooral om toegang tot het publiek 

verder te versterken.

Naast het inzetten van marketing voor de verkoop 

moet er ruimte blijven voor het vertellen van het 

verhaal van het theater en de podiumkunstenaars. 

Het vinden van dat evenwicht, het verkopen van 

kaarten en het verhaal, krijgt de komende tijd 

aandacht.

seizoen 2022-2023

“ Eigen producties, of producties waarbij wij als 

Zwolse theaters nadrukkelijk zijn betrokken, 

krijgen in het seizoen 22-23 veel ruimte.”

Eigen producties, of producties waarbij wij als 

Zwolse theaters nadrukkelijk zijn betrokken, krij-

gen in het seizoen 22-23 veel ruimte. Gedeeltelijk 

wordt hiervoor gebruik gemaakt van middelen die 

tijdens de coronacrisis beschikbaar zijn gesteld 

en maximaal bij makers, bij voorkeur lokale 

artiesten en producenten, terecht zullen komen. 

Voorbeelden van deze producties zijn: 183 jaar 

Odeon, Sympathy for the Devil, Dineren met 

Dictators en de alternatieve Kerstnachtmis. Aan 

het einde van het seizoen zal er een evaluatie ten 

aanzien van deze producties plaatsvinden waarbij 

gekeken wordt naar publieksbereik, impact en 

financiën in relatie tot onze opdracht. Het 

aanscherpen van de meerjaren opdracht van 

Zwolse theaters zal daaruit volgen.

Er zijn ook zorgen. De snel oplopende kosten 

voor energie, de oplopende kosten voor het 

inkopen van diensten en goederen en de 

nog steeds sluimerende gevaren van corona 

kunnen roet in het eten gooien. Alertheid is 

daarom geboden en waar mogelijke bijsturen 

noodzakelijk.   
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15. balans
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021/2022Geconsolideerde balans per 30 juni 2022

Passiva Toelichting 30 juni 2022 30 juni 2021

Eigen vermogen 9 45

Stichtingskapitaal 45 45

Overige reserves 1.098.382 753.208

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve investeringen 291.250 238.750

Continuïteit weerbaarheid, risico-
reserverve 2021-2024 (corona)

194.000 388.000

Totaal eigen vermogen 1.583.677 1.380.003

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 10 250.000 225.000

Voorziening voorstellingen 11 0 250.000 179.000 404.000

Langlopende schulden

Overige schulden 12 645.917 635.517

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 13 219.600 229.600

Crediteuren 14 737.473 997.064

Belastingen en premies

Sociale verzekeringen 15 85.411 82.849

Overige vorderingen en overlopende activa 16 1.708.893 2.751.377 1.683.676 2.993.189

Totaal passiva 5.230.967 5.412.707

Activa Toelichting 30 juni 2022 30 juni 2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 150.500 172.000

Materiële vaste activa 2 1.455.990 1.606.490 1.992.849 2.164.849

Voorraden 3 56.101 40.801

Vorderingen

Debiteuren 4 357.725 102.108

Vordering op verbonden partijen 5 65.548 750

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 6 101.375 63.798

Overige vorderingen en overlopende activa 7 791.507 1.316.155 1.124.585 1.291.241

Liquide middelen 8 2.252.221 1.915.816

Totaal activa 5.230.967 5.412.707

16. baten en lasten

Passiva Toelichting Realisatie 2021/2022 Realisatie 2020/2021

Omzet en subsidies

Subsidiebaten en bijdragen 17 5.860.265 6.963.765

Opbrengst voorstellingen 2.234.164 231.418

Opbrengst verhuringen/producties/stadsfestival 846.473 257.891

Opbrengst pacht en artiestenfoyer 18 34.045 36.166

Opbrengst advertenties 2.861 100

Opbrengst diversen 46.376 3.976

Opbrengst horeca 19 1.164.144 232.282

10.188.329 7.725.599

Kostprijs omzet

Kosten voorstellingen 20 2.104.079 378.755

Kosten verhuringen/producties/stadsfestival 21 162.147 99.654

Kosten artiestenfoyer 22 404 705

Kosten overig 27.901 690

Inkoop horeca 23 324.931 71.153

2.619.462 550.956

Brutomarge 7.568.867 7.174.642

Bedrijfslasten

Personeelskosten 24 3.019.739 2.549.544

Afschrijvingen materiële vaste activa 25 901.937 364.997

Overige bedrijfslasten 26 3.427.007 3.109.298

Dotatie voorziening verlieslatende voorstellingen -22.000 179.000

Dotatie voorziening groot onderhoud 25.000 25.000

Som der bedrijfslasten 7.351.683 6.227.839

Exploitatieresultaat 217.184 946.803

Financiële baten en lasten 27 -13.508 -36.036

Resultaat voor vennootschapsbelasting 203.675 910.766

af: verschuldigde vennootschapsbelasting 0 0

Resultaat na vennootschapsbelasting 203.675 910.766

Bestemming resultaat

Bestemmingsreserve investeringen 52.500 238.750

Continuïteit weerbaarheid, risicoreserverve 
2021-2024 (corona)

-194.000 388.000

Toevoeging overige reserve 345.175 284.016

203.675 910.766

NB: In verband met de corona-crisis is de begroting niet in de vergelijkende cijfers vermeld.
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17. kasstroom begroting
Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Passiva 30 juni 2022 30 juni 2021

Exploitatieresultaat 217.184 45 946.803

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen op materiele vaste activa 379.534 364.995

- mutatie in voorzieningen -154.000 225.534 -71.000 293.995

Mutaties in het werkkapitaal:

- voorraden -15.300 9.660

- kortlopende vorderingen -24.914 -616.198

-  kortlopende schulden  
(excl. schulden aan kredietinstellingen

-241.809 -282.023 279.574 -326.964

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 160.694 913.834

Ontvangen rente 0 0

Betaalde rente -13.508 -13.509 -36.036 -36.037

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

147.185 877.797

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen in materiële vaste activa 178.821 -213.039

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

Opgenomen leningen 10.400 -199.600

Toe/afname geldmiddelen 336.406 465.158

Mutatie geldmiddelen 2021/2022 2021/2022

Beginsaldo:

Stand per 1 juli 1.915.816 1.450.659

Stand per 30 juni 2.252.221 1.915.816

Toe/afname geldmiddelen 336.406 465.158

Begroting seizoen 2022/2023
100% 75% 110%

Totaal directe voorstellingsopbrengsten 2.500.000 1.875.000 2.750.000

Subsidies t.b.v. voorstellingen 126.250 126.250 126.250

Totaal directe voorstellingskosten 2.300.000 2.000.000 2.400.000

Voorstellingsresultaat 326.250 1.250 476.250

Marge in % van de opbrengsten 13% 0% 17%

Totaal opbrengst stadsprogrammering/Stadsfestival 10.000 7.500 10.000

Totaal kosten stadsprogrammering 25.000 18.750 25.000

Marge stadsprogrammering -15.000 -11.250 -15.000

Totaal overige voorstellingsopbrengsten 12.000 9.000 12.000

Totaal overige voorstellingskosten 50.000 37.500 50.000

Marge overig voorstellingen -38.000 -28.500 -38.000

Totaal opbrengst Werkplaats/Talentontwikkeling 0 0 0

Totaal kosten Werkplaats/Talentontwikkeling 25.000 18.750 25.000

Marge Werkplaats/Talentontwikkeling -25.000 -18.750 -25.000

Totaal opbrengst sales en events 900.000 675.000 990.000

Totaal kosten sales en events 125.000 93.750 137.500

Marge sales en events 775.000 581.250 852.500

Totaal opbrengst advertenties 0 0 0

Totaal opbrengst pacht 211.518 211.518 211.518

Totaal opbrengst uitrijkaarten 45.000 33.750 45.000

Totaal inkoopwaarde uitrijkaarten 35.000 26.250 35.000

Marge uitrijkaarten 10.000 7.500 10.000

Totaal opbrengst Sponsoring/Donaties 220.000 220.000 220.000

Totaal Kosten Sponsoring 30.000 30.000 30.000

Marge sponsoring 190.000 190.000 190.000

Totaal overige opbrengsten (o.a. NOW/TLV) 20.000 15.000 20.000

Totaal opbrengsten 4.044.768 3.173.018 4.384.768

Totaal inkoop 2.590.000 2.225.000 2.702.500

Totaal marge 1.454.768 948.018 1.682.268

Subsidies en bijdragen 4.594.739 4.594.739 4.594.739

Totaal marge incl. subsidies 6.049.507 5.542.757 6.277.007

Totaal personeelskosten 2.425.000 2.401.000 2.434.600

Af:  managementfee Krommer BV -100.000 -100.000 -100.000

Totaal afschrijvingen 275.000 275.000 275.000

Totaal autokosten en transportkosten 7.000 7.000 7.000

Totaal huisvestingskosten 2.735.217 2.705.217 2.735.217

Af: servicekosten Krommer BV -60.000 -60.000 -60.000

Dotatie voorziening groot onderhoud 25.000 25.000 25.000

Totaal onderhoudskosten overige materiële vaste activa 87.500 87.500 87.500

Totaal marketingkosten (incl sales) 250.000 187.500 250.000

Totaal algemene kosten 258.500 258.500 258.500

Totaal Kantoorkosten 24.000 24.000 24.000

Totaal Bedrijfskosten 5.927.217 5.810.717 5.936.817

Resultaat voor rente 122.290 -267.960 340.190

Rente -4.800 -4.800 -4.800

Resultaat voor VPB / netto-resultaat 117.490 -272.760 335.390

Af/bij Resultaat Krommer BV 142.500 -93.750 209.000

Toevoeging/onttrekking aan overige reserve 259.990 -366.510 544.390



totaal aantal
verkochte kaarten:

86.6%

11%

0,2%

2,1%

80.360

facts!

7 voorstellingen 6.025 kaarten

seizoen 
2021 - 2022

meeste kaarten verkocht voor:

bezoekers
woonplaats

Gemiddelde zaalbezetting

23.590 BOEKERS

8.869
fans op facebook

365.799
bereik op facebook

3.236
fans op instagram

39.329
bereik op instagram

medewerkers 
op contractbasis

gemiddelde leeftijd 39,4 jaar

45

stagiairs10

aantal voorstellingen
seizoen 2021 - 2022

353

snelst
uitverkochte
voorstelling

Einde Lockdown Conference 

THE SOUND
OF MUSIC

DOLF 
JANSEN 

Geannuleerde 
of verplaatste 
voorstellingen: 140

55

Aantal nieuwsbrieflezers 
op 30 juni 2022 

46.224

residenties van 
Werkplaats 
Zwolse theaters8

Overijssel 69% 
Gelderland 13%
Drenthe 5%
Flevoland 3%
Utrecht 2%
Friesland 2% 
Noord-Holland 2% 
Groningen 1%
Zuid-Holland 1% 
Noord-Brabant 1%
Limburg <1%
Zeeland <1% 

website 86.6%
kassa & telefonisch 11%

externe verkoop 0.2%
web extern (stadsfestival) 2.1%

commerciële
evenementen &
congressen200

Vrienden van 
Zwolse theaters: 

244

vrijwilligers

68 sponsoren
48

69%

5%

1%

2%

3%

13%

1%

2%

1% 2%

1%

1%


