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Het jaar 2021 zijn we gestart in een lockdown en
dat was niet heel bemoedigend. Hoewel de impact
groot was op onze organisatie heeft het team van
SPH zich wederom veerkrachtig getoond. Ik wil dit
voorwoord dan ook starten met een dankwoord
aan hen. Mijn oprechte waardering voor de
tomeloze inzet, flexibiliteit en al het extra werk dat
is verricht. Speciale dank gaat uit naar onze
directeur voor de voortreffelijke wijze waarop zij
leiding heeft gegeven aan het team om in deze
bijzondere tijden toch nog zoveel mogelijk te
kunnen realiseren. Daar waar binnen de
regelgeving mogelijkheden waren hebben zij,
samen met onze grote groep vrijwilligers, met veel
plezier gezorgd dat er op onze locaties
podiumkunsten te zien waren tot groot genoegen
van onze bezoekers.

Een bijzonder project waar de bezoekers o.a.
lovend over waren organiseerden wij in de zomer
in samenwerking met Stad als Podium op het
landgoed van Kasteel de Essenburgh; Vreemde
Vogels. Deze grootse buitenproductie voor families
was een waar spektakel. 
Met de komst van de nieuwe directeur van Stad als
Podium is ook de samenwerking verstevigd. In
projecten als deze trekken wij samen op en ook
voorzien wij in de marketing/communicatie
werkzaamheden voor alle activiteiten van Stad als
Podium.

In de zomer van 2021 heeft ook een ingrijpende
verbouwing plaatsgevonden op onze
theaterlocatie. Onze host, Congrescentrum Bouw
& Infra Park, heeft de ‘foyer’ een enorme upgrade
gegeven waar bezoekers nu nog even gezellig
kunnen nazitten. Geen nazit zonder voorstelling
en geen voorstelling zonder techniek. Wij zijn dan
ook heel blij dat wij de theaterlocatie volledig
technisch hebben kunnen inrichten met behulp
van de gemeente als medefinancier. 
Wij hebben ons wederom enorm gesteund
gevoeld door onze gemeente die ons de ruimte
geeft en zich op diverse manieren inspant om de
continuïteit van onze organisatie en activiteiten te
borgen. Mijn complimenten aan de Gemeente
Harderwijk.

Tot slot een woord van dank aan mijn collega
bestuursleden voor de extra inzet en flexibiliteit in
deze tijden. Samen werken wij aan een goede
continuering van onze activiteiten in het proces
van de gewenste vervlechting met Stad als
Podium.

ALGEMEEN
VOORWOORD
DOOR PIETER DEN BESTEN
BESTUURSVOORZITTER
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IHet nieuwe jaar begint in Nederland met een
lockdown. In het verlengde van 2020 kregen we
ook in 2021 met diverse (gedeeltelijke) lockdowns
en aangepaste maatregelen te maken. Inmiddels
was hierin routine gekomen, al was dit geen
motiverende constatering. De dreun die het
publiekvertrouwen heeft opgelopen is ook in 2022
nog altijd merkbaar. Daar zullen we de komende
jaren als branche hard aan moeten werken.
 

CORONA
De ongekend grote impact van de
Coronamaatregelen duurde in 2021 voort. Er volgde
meer berusting van zowel bezoekers als de (lokale)
branche. Innovatieve Corona-concepten maakten
plaats voor de aangepaste ‘reguliere’
voorstellingen. Alle aanpassingen hebben
wederom veel gevraagd van onze interne
organisatie. 

FINANCIËEL RESULTAAT
Net als voorgaand jaar is ook 2021 een
uitzonderlijk jaar geweest. De coronacrisis bleef
Nederland in haar greep houden en de
maatregelen werden langer aangehouden dan
een ieder zich kon voorstellen. Het jaar begon met
een lockdown waarin avondprogrammering niet
mogelijk was, de deuren bleven gesloten. De
programmering werd noodgedwongen
geannuleerd of doorgeschoven naar een later
moment. De besmettingen met Covid-19 namen
in de lente af en daardoor verdween ook de
lockdown, in juni 2021 ging de samenleving weer
open. Helaas zijn de zomermaanden voor de
branche niet de beste maanden en op het
moment dat de programmering weer van start
kon gaan kwamen de coronamaatregelen weer in
opmars en werd 2021 wederom afgesloten met
een lockdown.

Hoewel er nagenoeg weinig gespeeld kon
worden, de zalen leeg stonden en SPH haar
bezoekers niet mocht ontvangen, kon er
financieel gezien opgelucht adem gehaald
worden dankzij onder andere de corona-
compensatie van de overheid en Gemeente
Harderwijk.

Er is volop financiële steun aangevraagd en
ontvangen, zowel lokaal als bij de overheid, en
dankzij de focus om bepaalde kosten laag te
houden is niet alle overheidssteun nodig geweest.
Graag honoreren we de oproep van de overheid
om niet gebruikte steun zo veel mogelijk terug te
storten om zo de maatschappij niet meer te
belasten dan noodzakelijk.

Het resultaat is na, wederom een turbulent jaar,
een positief resultaat, in 2021 wordt een resultaat
geboekt van € 83.523,=.

ALGEMEEN

INLEIDING

"WAT FIJN OM WEER
IN HET THEATER TE

KUNNEN ZIJN"



Met de komst van de nieuwe directeur van Stad
als Podium is de samenwerking verstevigd. 

GEZAMENLIJKE AANVRAAG
Sinds het raadsbesluit in 2017 en onze
gezamenlijke commitment om de
middentheaterfunctie in Harderwijk vorm te
blijven geven is er een bijzondere samenwerking
ontstaan tussen Stad als Podium en SPH. Voor
2021 hebben wij dan ook een gezamenlijke
subsidieaanvraag ingediend voor de
middentheater programmering.  

ONDERSTEUNING SAP
De samenwerking op het gebied van
marketing/communicatie heeft meer gestalte
gekregen. Dit betekent dat o.a. de Social Media
accounts worden beheerd door het
marketingteam van SPH. Ook zijn zij betrokken bij
de nieuwe huisstijl en worden hand en
spandiensten in de volledige breedte van de
PR/marketing/communicatie uitgevoerd.
Locatieproject Vreemde Vogels werd in
samenwerking naar Harderwijk gehaald. Op het
landgoed van Kasteel de Essenburgh vond deze
imposante voorstelling plaats. SPH heeft voor dit
project de organisatie en communicatie verzorgd.
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MULTIFUNCTIONELE ZAAL
IIn afstemming met Stad als Podium en met dank
aan de gemeente voor de medefinanciering in het
kader van de Covid'19 compensatieregeling is de
nieuwe theaterzaal theater technisch ingericht.
(Zie bijlage)

SPH ALS 
PARTNER
VAN STAD ALS PODIUM

ALGEMEEN



De kernactiviteit van SPH is het organiseren van
podiumkunstvoorstellingen voor een divers
publiek. Door de programmering aan te passen op
onze locaties met allen een uniek karakter ontstaat
er reeds een spreiding van doelgroepen. In 2021
hebben we helaas weer programmering moeten
afgelasten, veel voorstellingen zijn doorgeschoven
naar een later moment. Onderstaand lichten we
enkele highlights uit van uitgevoerde
programmering.

De uitschieters bij het Filmhuis Harderwijk waren
films als ‘The father’, ‘Druk’ en ‘Mijn vader is een
vliegtuig’.

De koffieconcerten werden goed bezocht. De Old
Vintage Club, die tevens repeteert in Estrado
alsook Music & more wisten het publiek goed te
vermaken.

De Dutch Eagles in het theater op 25 november
was een memorabele avond waar we bijna 200
bezoekers weer even bijna als vanouds een
avondje uit konden bezorgen.

OMDENKEN
Denken in mogelijkheden zit ons in het DNA en
2021 was bij uitstek een jaar waarin deze kwaliteit
zeer waardevol is gebleken. Wat kan er wél?

DIGITAAL JEUGDTHEATERFESTIVAL
Ieder jaar in maart organiseert de werkgroep
Jeugdtheater het Malle Molen festival. Helaas kon
dit niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm. We
hebben de werkgroep uitgenodigd digitale
voorstellingen te boeken en daar werd
enthousiast op gereageerd. Zowel door de
werkgroep als de bezoekers die toch nog een
leuke activiteit beleefden met hun (kein)kinderen.
Dirk Scheele kreeg alle kleine bezoekers via
‘Zoom’ aan het dansen en swingen op zijn muziek
en de interactieve voorstelling van Aadje Piraatje
viel ook enorm in de smaak. 12

Vanaf juni zijn we weer gestart met de
programmering, weliswaar in aangepaste vorm,
maar wat waren we blij dat we weer open konden
voor publiek. In Estrado startten we met Walzburg
en een week later speelde de populaire band
Fokko op enkele kaarten na 2x de zaal ‘vol’ (max.
30p). Verder op in het jaar ontvingen we o.a. de
Chaos Club, Tim Dawn en Drunken Dolly welke al
meerdere malen verplaatst was en ook nu een ‘zit-
concert’ moest geven.

De Jazzdagen Harderwijk vierden het eerste
lustrum met een 4daags Jazzfestival in de
Catharinakapel. Artiesten als Teus Nobel en Eric
Vloeimans mochten optreden. De rest van het jaar
werd ook extra uitgepakt met artiesten als
Amsterdam Klezmerband, Emmet Cohen, Mallford
Milligan, Alain Clark & Cor Bakker, Denise Jannah,
Deborah J Carter e.a.

PROGRAMMA
SPH ALS
PROGRAMMEUR

HIGHLIGHTS
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SEPTEMBER

CK Digitaal Jeugdtheaterfestival Jeugd

MAART
JAAROVERZICHT

PROGRAMMA

EST Walzburg  Muziek

CK Jazz

AUGUSTUS

CK

TH

CK

CK

CK

CK

EST

EST

CK

EST

EST

CK

Emmet Cohen
DJ Robin Gerritsen & Friends
Music & More
Mallfor Milligan
Popronde
Ben van Dungen
Chaos Club
Roberto Rosso
Alain Clark & Cor Bakker
Light by the Sea
Rocktoberfest
Alladin

Jazz
Muziek

Koffieconcert
Jazz

Muziek
Jazz

Muziek
Muziek

Jazz
Muziek
Muziek
Jeugd

OKTOBER

Benjamin Hermans

JUNI

JULI
EST

CK

CK

CK

EST

CK

Fokko
Teus Nobel
Eric Vloeimans
Rick van der Bergh
Wies
Ludovic

 Muziek
Jazz
Jazz
Jazz

Muziek
Jazz

EST

TH

CK

EST

EST

CK

CK

CK

CK

Amsterdam Klezmer Band
Vreemde Vogels
Artvark & Drums
Local Heroes
Kristoffer Gildenlöw
Reijsanger Fraanje Sylla
Dulfer en Witteveen
De Heeren van Nunspeet
André het Astronautje

Jazz
Musical

Jazz
Muziek
Muziek

Jazz
Jazz

Koffieconcert
Jeugd

DECEMBER

NOVEMBER
EST

TH

CK

CK

EST

TH

CK

EST

CK

TH

EST

Tim Dawn
Mijn man begrijpt me niet
Deborah J Carter
Old Vintage Club
The Arthurs & Certain Animals
Leoni Janssen
Enrico Pieranunci
Drunken Dolly
Brass Choir MN
Dutch Eagles
Oorlog onder de huid

Muziek
Toneel

Jazz
Koffieconcert

Muziek
Theatercollege

Jazz
Muziek

Koffieconcert
Muziek
Toneel

CK

CK

CK

Try out - Harderwijkse Oudejaarsconference
Denise Jannah
Amici di Canto

Jazz
Koffieconcert
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De Catharinakapel is een prachtige en gewilde
locatie voor exposities. Kunstenaars Wilma Terlouw-
Van den Top, Hilly van Eersten en Severin van Beek
waren onder andere te gast met hun exposities.

PROGRAMMA

EXPOSITIES



Door onze professionele ervaring en kennis van
de markt zien wij kansen in het veld en het
aanbod. Dit leidt ertoe dat wij regelmatig
activiteiten en projecten bedenken en initiëren. 

Jazz on The Corner en het Filmhuis
Harderwijk hebben het initiatief genomen
de voorstelling I Compani in samenwerking
met SPH en met ondersteuning van Stad als
Podium naar Harderwijk te halen. I Compani
maakt een experimentele voorstelling
gecombineerd met film en is een mix van
hedendaagse Europese Jazz met theatrale
elementen zoals poëzie, dans, circus, erotiek,
eten en opera. 

15

SPH ALS
CO-PRODUCER/
PARTNER

"IDEAAL VOOR
FEESTEN EN

PARTIJEN"

PROGRAMMA

I COMPANI
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Deze locatievoorstelling is naar Harderwijk
gehaal door Stad als Podium en in
samenwerking met Podia Harderwijk tot
stand gekomen. Deze familievoorstelling
gebaseerd op het boek ‘Johannes de Parkiet’
van Mark Haayema vond plaats op het
landgoed van Kasteel de Essenburgh.

PROGRAMMA

VREEMDE VOGELS
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DJ ROBIN GERRITSEN & FRIENDS
De jonge getalenteerde DJ Robin Gerritsen
produceert nummers en geeft DJ-les in
Harderwijk. Puttend uit zijn netwerk van jonge
makers organiseren we een avond waar we
deze jonge talenten een podium bieden. Op 8
oktober was de eerste editie welke we,
vanwege het ontbreken van benodigde
vergunningen, op het laatste moment hebben
moeten verplaatsen naar Theater Harderwijk.
Een zeer geslaagde eerste editie met meer dan
100 bezoekers.

Niet iedereen is een talent, maar iedereen heeft
er wel één. Talent heeft ruimte en mogelijkheden
nodig om te excelleren. Dat is waar SPH haar rol
pakt in het proces van talentontwikkeling. 

HARDERWIJKSE OUDEJAARSCONFERENCE
In 2018 organiseerde SPH voor het eerst de
Harderwijkse Oudejaarconference. Naast een
prachtig project waar de stad trots op kan zijn is
het ook een middel voor talentontwikkeling. In
2021 was het wederom de beurt aan Tim Smit, die
de eerste conference ook voor zijn rekening nam.
Op 11 december deed hij de try-out in de
Catharinakapel en na de generale repetitie werd
wederom een lockdown afgekondigd die per
direct inging. De voorstelling ging volgens Tim
‘rijpen’ en beloofde hem te spelen direct na
lockdown als Einde Lockdownsconference.

SPH EN
TALENTONTWIKKELING

TALENTONTWIKKELING
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THEATER LEERGANG 2021-2022
n 2021 zijn we in samenwerking met Sjors &
Ruud Theaterproducties de Theaterleergang
gestart. Een seizoen lang stomen Sjors & Ruud
geselecteerde kandidaten klaar voor een
eindproductie die professioneel begeleid wordt
door de vakkundige krachten van Theater
Harderwijk. De productie heeft een Harderwijks
thema, dit keer over de gebeurtenissen in
Harderwijk in het jaar 1672 waarin de Franssen
de stad bezetten en onder andere de Smeepoort
en de Luttekepoort opbliezen. De gelijkenissen
van de bezetting en deze tijd waarin we beperkt
worden door het Coronavirus en zijn
maatregelen wordt hierin benadrukt. In mei
2022 vindt de eindvoorstelling plaats.

TALENTONTWIKKELING



dhr. P. den Besten, bestuursvoorzitter
dhr. G. Laman, penningmeester
mw. M. van de Wal, secretaris
dhr. dr. N. Falch, algemeen lid

Het bestuur van SPH bestond in 2021 uit 4
gedreven leden met een diverse achtergrond die
allen hun expertise inbrengen. Eén bestuursfunctie
is vacant. 
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ORGANISATIE
SPH ALS
WERKGEVER

In 2021 is de herindeling van de interne
organisatie formeel geïmplementeerd. Deze stap
is gezet in het kader van locatie overstijgend
werken om als één organiserend team efficiënter
de markt te kunnen dienen. In dit kader hebben
we één ervaren coördinator evenementen
aangesteld die stichtingsbreed verantwoordelijk is
voor alle activiteiten. Zijn opdracht luidt onder
andere eenheid brengen in de organisatie en het
serviceniveau omhoog brengen.

BESTUUR

PERSONEEL

ZIEKTEVERZUIM
Dat het verzuimcijfer ten opzichte van 2020, welke
met 0,6% ver beneden het gemiddelde lag, zou
stijgen keken we niet direct van op. Met 2,8%
bevinden we ons nog steeds beneden het
gemiddelde. We kregen helaas ook te maken met
langdurig verzuim in het laatste kwartaal. 
. 

Passend bij de visie van Harderwijk op
podiumkunsten is in 2021 verder vorm gegeven
aan een organisatie die volledig locatie
overstijgend werkt en die voor diverse
werkzaamheden niet meer locatie gebonden is,
behalve wanneer er activiteiten plaatsvinden óp
locaties. 
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Participatie zorgt ervoor dat mensen zich
verbonden voelen, meedoen, ertoe doen. Als
podiumkunstorganisatie staan wij midden in de
maatschappij en fungeren wij als plek die mensen
bij elkaar brengt, bijvoorbeeld door het bezoeken
van een concert of voorstelling. Ook kunnen wij
niet bestaan zonder de tomeloze inzet van onze
vrijwilligers die op diverse functiegebieden hun
capaciteiten kunnen inzetten ten behoeve onze
missie en hun passie. 

SAMENWERKING AZC
Vanuit het AZC hebben wij twee vrijwilligers in de
keuken van Estrado die de crewcatering
verzorgen en op een laagdrempelige manier
oefenen met de Nederlandse taal (recepten) en 
-keuken.

DIGITAAL AANBOD
In 2021 hebben we een digitaal jeugdtheater
festival georganiseerd.

VRIJWILLIGERS
Met enkel onze relatief kleine professionele
formatie zouden wij niet alles kunnen doen wat
wij nu doen. Vrijwilligers in de programmering, als
gastvrouw, achter de bar, in de techniek en op
zoveel andere plekken zijn onmisbaar voor onze
organisatie. In 2021 konden we rekenen op zo’n 90
gepassioneerde mensen die hebben ondersteund
bij de organisatie van onze activiteiten. 

STAGES
IIn 2021 hebben wij één BBL stagiaire Leerling
Bedrijfsadministrateur niveau 4 in functie
medewerker administratie mogen begeleiden. Na
het behalen van haar diploma hebben wij haar
een contract aangeboden en is zij inmiddels met
veel plezier bij ons in dienst.

SPH ALS 
MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIE

ORGANISATIE

PARTICIPATIE



Één van onze kernwerkzaamheden is
organiseren, zo hebben wij betaalde krachten en
een flexibele schil die dit voor hun rekening
nemen. Organiseren is een groot onderdeel van
ons werk, bij alles wat we doen is dit aan de orde.
Of het nou een voorstelling is in het theater, of
een bruiloft in de Catharinakapel, wij zorgen
ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld.

Natuurlijk ondersteunen wij ook de
amateurkunsten bij de organisatie van hun
evenementen en hebben wij werkgroepen van
vrijwilligers die op disciplineniveau organiseren. In
Estrado bieden wij aan bands oefenruimten. Ook
particuliere evenementen en activiteiten zoals
bruiloften en rouwdiensten en sportbeoefenaars
zoals Yoga (in de Catharinakapel).
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OORLOG ONDER DE HUID
De voorstelling ‘Oorlog onder de huid’ van
Theaterwerkplaats Harderwijk zou eigenlijk
uitgevoerd worden op 4 en 5 mei 2020 in het
kader van 75 jaar bevrijding. Helaas was dit
vanwege Corona niet mogelijk en werden de
voorstellingen verplaatst naar november2021 in
Estrado. De druk bezochte voorstelling ‘Oorlog
onder de huid’ vertelt herinneringen die boven
kwamen bij enkele inwoners uit Harderwijk die
we spraken over hun oorlogsherinneringen. Over
de oorlog 1940 – 1945 en de oorlog waar twee
Harderwijker jongens direct daarna in terecht
kwamen in Indonesië.

SPH ALS
ORGANISATOR/
FACILITATOR

ORGANISATIE



OVERHEID
SPH heeft gemeend geen recht te hebben op de
door de overheid getroffen regelen zoals de NOW,
TVL. Deze zijn wel aangevraagd, maar graag
honoreren we de oproep van de overheid om niet
gebruikte steun zo veel mogelijk terug te storten
om zo de maatschappij niet meer te belasten dan
noodzakelijk.
 
GEMEENTE HARDERWIJK
Structureel heeft SPH overleg gehad met de
Gemeente Harderwijk. In goed overleg hebben we
waar mogelijk een alternatieve invulling gegeven
t.o.v. de afspraken die vastgelegd zijn in onze
budgetovereenkomst. Alles in lijn met onze
maatschappelijke functie en onze missie. Wij
hebben de Gemeente met regelmaat
geïnformeerd over de financiële situatie en
herziene prognoses gebaseerd op de dan
beschikbare informatie gedeeld. Wij hebben ons
enorm gesteund gevoeld door de Gemeente. Zo
heeft de Gemeente als eigenaar van de
Catharinakapel ons net als het jaar hiervoor,
maandenlang huur kwijtgescholden. Ook hebben
wij gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling
controle Corona toegangsbewijs 2021. De
toekenning voor de Covid-19 compensatieregeling
hebben wij ook ontvangen.

SPH werd tevens gesteund door:

In de inleiding gaven we al een samenvatting van
de invloed van Corona op onze organisatie en dat
die groot was benadrukken we graag nog eens
extra. Wederom hebben wij diverse activiteiten
moeten cancellen danwel verplaatsen of
aanpassen aan de dan geldende regels en dat
vraagt om enorm veel veerkracht. 

VRIENDEN VAN 
THEATER HARDERWIJK

DONATEURS VAN 
KAARTGELDEN

SPH EN
CORONA

ORGANISATIE

STEUN
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