JAARVERSLAG 2021 ZUIDERPARKTHEATER

JAARVERSLAG 2021 ZUIDERPARKTHEATER
INHOUD
BESTUURSVERSLAG
1.1. Samenvatting
1.2. Financiële paragraaf
1.3. Wetgeving en gedragscodes
2.

3.

2
3
3
5
5/6

MISSIE, DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN
2.1. Missie

7
7

2.2. Doelstelling

7

AANBOD
3.1. Terugblik
3.2. Samenwerkingsverbanden en programma

8
8
9-13

4.

DOELGROEPEN, PR EN MARKETING

14-18

5.

SOCIAAL-CULTURELE FUNCTIE

18-19

6.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
6.1. Financiële positie
6.2. Verdienmodel
6.2.1.
6.2.2.

Subsidies
Publieksinkomsten

6.2.3.
Horeca
6.2.4.
Verhuringen en samenwerkingsprojecten
6.2.5.
Sponsoring
6.2.6 Commerciële verhuur ruimtes en terrein
6.2.7 Sponsoring en bijdragen van particulieren
6.3. Personeel
6.3.1.
Personeelsoverzicht in 2021
6.3.2.
Vrijwilligers
6.4. Veiligheid
6.5. Vergunningen en geluid
6.6. Onderhoud en locatie
6.7. Duurzaamheid
6.8 Bedrijfsvoering
7.
8.

TOEKOMST
FINANCIËLE GEGEVENS
8.1. Jaarrekening (zie bijlage 2)
8.2. Begroting 2022
8.3. Overige ontwikkelingen m.b.t. de toekomst

9. BESTUURSVERKLARING

20-21
21-22
22
22-23
23
243
23-24
24
24
24
24
25
26-27
27
28
28
28
28-30
31
31
31
31
32
32-33

BIJLAGEN
1. Prestatiegegevens Podia
3. Bevestiging bij de Jaarrekening 2021 (accountant)
2. Jaarrekening en accountantsverklaring
4. Controleverklaring (accountant)

2

1.
1.1.

Bestuursverslag
Samenvatting.
Het bestuur van de Stichting Zuiderparktheater is er, ondanks de vele beperkingen die door
de coronapandemie veroorzaakt werden, in geslaagd het jaar 2021 veel activiteiten te
ontplooien en initiatieven te ontwikkelen. Zowel binnen het bestuur als in de organisatie van het
theater zijn een aantal veranderingen tot stand gebracht die een positieve invloed hebben gehad
op de exploitatie van het theater. Met betrekking tot het bestuur is de belangrijkste wijziging de
uitbreiding van het bestuur met vier Algemeen Bestuursleden. Het bestuur van de stichting
bestaat sinds 2021 uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De leden van
het AB brengen ieder voor zich hun eigen specialisme in waardoor het DB en de directie breed
geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden bij het ontwikkelen van het bestuursbeleid en de
besluitvorming. Er is nu expertise en toegang tot belangrijke maatschappelijke en culturele
netwerken en ook juridische kennis binnen het bestuur vertegenwoordigd. De functieverdeling
binnen het bestuur is in 2021 gewijzigd. Kjell Wagner trad terug als voorzitter. Een functie die hij
sinds de oprichting van de Stichting Zuiderparktheater in juni 2015 voor zijn rekening nam.
Nachet Louchahi, lid van het DB sinds oktober 2019, werd tot voorzitter gekozen en Kjell Wagner
werd secretaris van het bestuur. Het DB voldoet daarmee aan de statutaire eisen. Het DB
vergaderde in 2021 negen keer merendeels online via Teams. Er hebben een aantal ad hoc
overleggen plaatsgevonden die niet formeel zijn vastgelegd. Het handelde hierbij om meet en
regelzaken met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken bij het theater.
De organisatie werd in 2021 weer onder eenhoofdige leiding geplaatst. In januari 2021 werd de
heer Berend Dikkers benoemd als algemeen directeur. Hij heeft ruime ervaring met het leiding
geven aan een culturele instelling en is goed bekend met de Haagse cultuursector.
Ook in dit seizoen kon het theater weer rekenen op een aantal vrijwilligers. Ook hier was de
invloed van de pandemie merkbaar. Een aantal oudere vrijwilligers durfden het risico besmet te
raken niet te lopen en trokken zich terug. Maar met de groep die actief bleef meewerken en de
nieuwe vrijwilligers voor het Vakantiepark is veel tot stand gekomen. Dat de vrijwilligers ondanks
de beperkingen toch een belangrijke schakel bleven in de exploitatie van het theater is mede te
danken aan de vrijwilligers coördinator die wij in 2021 aanstelde. Het is een medewerker die
vanuit een gesubsidieerde baan bij het theater kon doorstromen naar een vast dienstverband bij
ons. Zij heeft veel werk verzet om vrijwilligers te werven en te binden aan het theater. Het
resultaat is een stabielere groep vrijwilligers die goed ingewerkt zijn in de werkzaamheden die
zich voor doen bij het theater. Ondanks de beperkte mogelijkheden, lukte het ons de
doelstellingen waar wij ons als bestuur aan gecommitteerd hadden ten uitvoering te brengen.
Bijzonder trots zijn wij op het Vakantiepark concept dat door onze programmamedewerker
Annemarie de Bruijn werd ontwikkeld. Gedurende drie weken in de Zomervakantie konden
kinderen uit Den Haag een aantal uren per dag actief zijn op het terrein van het theater. Dankzij
de constructieve samenwerking tussen diverse cultureel-sociale instellingen in Den Haag en
Escamp in het bijzonder met het Zuiderparktheater, lukte het om het Vakantiepark van de grond
te krijgen. Er werden diverse activiteiten georganiseerd waar kinderen uit alle
leeftijdscategorieën aan konden deelnemen. Activiteiten die varieerden van toneel- en
dansworkshops of voorleessessies, bijzondere interactieve kunstinstallaties die de kinderen tot
actieve lichaamsbeweging uitdaagden. Het Vakantiepark aanbod zorgde ervoor dat de vele
kinderen die door corona noodgedwongen niet op vakantie konden dan wel sowieso zelden op
vakantie gaan toch een aantrekkelijke dagbesteding kregen aangeboden.
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Door de samenwerking met de Ooievaarspas en de Vakantiepas, slaagden wij erin het aanbod
toegankelijk te maken voor alle kinderen uit de wijken rond het theater. In het seizoen 2021
kreeg de samenwerking met Greenhouse Talent (GT) gestalte. GT richtte het project Zuiderpark
Live in waarmee grote namen uit de stad, regio, Nederland en uit het buitenland aangetrokken
werden. Helaas zorgden de beperkingen voor een sterk geminimaliseerd aantal bezoekers aan
het theater. Per voorstelling konden maximaal 250 kaarten verkocht worden. Door twee
voorstellingen achter elkaar te programmeren kon nog een enigszins redelijk aantal betalende
toeschouwers gerealiseerd worden. Dit ging echter ten koste van de horeca inkomsten omdat er
geen gelegenheid meer was voor de voor- en nazit alsmede de pauze. Een aantal optredens
werden voortijdig geannuleerd vanwege de gevolgen van de corona beperkingen.
Dankzij de steun van de gemeente Den Haag, die ons een halfjaar huur kwijtschold, het Rijk dat
een ondersteunende subsidieregeling openstelde voor culturele instellingen en particuliere
sponsoren zoals Kick Start, konden wij de verliezen opvangen zonder dat onze liquiditeit in
gevaar kwam. Dat nam niet weg dat er uiterst zorgvuldig en prudent begroot moest worden en
de uitgaven strikt onder controle gehouden moesten worden. Het Residentieorkest organiseerde
ook in 2021 haar jaarlijkse seizoensopening in het theater die ook nu weer voor een volledig
uitverkocht, dat wil zeggen 250 bezoekers, theater plaatsvond. Hiermee konden wij ook onze
doelstelling waarmaken en een breed cultureel aanbod te presenteren. Het jaarlijkse
Korenfestival kon dit jaar weer plaatsvinden en werd een ongekend succes. De amateur
kunstbeoefening wist ook in het seizoen 2021 haar weg te vinden naar het Zuiderparktheater.
Maar wij boden niet alleen aan de traditionele amateurkunst een podium. De Haagse Hiphop
scene organiseerde in samenwerking met stichting Aight een Hiphop dance challenge. Een
middag en avond daagden de diverse Hiphoppers uit Den Haag en omstreken elkaar uit tot
topprestaties. Het was bijzonder eervol zowel voor de dansers en het Zuiderparktheater dat
burgemeester Van Zanen een deel van de challenge bijwoonde en met veel van de jonge dansers
in gesprek ging. Een activiteit van stichting Repair Café beantwoordde aan onze sociale
doelstelling mensen bij elkaar te brengen. Mensen konden defecte huishoudelijke apparaten of
andere apparatuur die thuis gebruikt wordt ter reparatie aanbieden aan vrijwilligers die in de
meeste gevallen erin slaagden het defect te verhelpen. Naast Repair Café konden de
belangstellenden kennis maken met allerlei activiteiten in de wijken van Den Haag voor mensen
met een minimum inkomen. De belangstelling voor dit evenement was verrassend groot zodat
ook in het volgend seizoen Repair Café weer bij het Zuiderparktheater haar activiteit zal laten
plaatsvinden. Voor de toekomst heeft de directie contacten gelegd met andere sociaal culturele
instellingen in en in de omgeving van het Zuiderpark en Den Haag. Wij hopen zo stabielere basis
voor het voortbestaan van het theater te realiseren. Door samenwerking kunnen risico’s
gespreid worden en subsidies en sponsorbijdragen effectiever geworven worden. Een van de
doelen van deze samenwerking is het Zuiderpark meer in de belangstelling van alle bewoners
van Den Haag te brengen. Met onze samenwerkingspartners willen wij het Zuiderpark promoten
als een plek voor een aantrekkelijk dagje uit voor het hele gezin. Het Zuiderparktheater heeft
daarin een belangrijke spilfunctie te vervullen en wil die ook graag op zich nemen zodat het
theater en het park weer een plek wordt waar Hagenezen, Hagenaars en bewoners van de regio
Haaglanden met plezier naar toe gaan en mooie herinneringen opdoen.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen.
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Samenstelling Bestuur

1.2

1.3

Nachet Louchahi
Kjell R. Wagner
Wilma P. van Oostrom

termijn
functie
in functie sinds in jaren treedt af/verlenging
Voorzitter
1-5-2019
4
1-5-2023
sectetaris
22-6-2015
4
22-6-2023
penningmeester
27-3-2020
4
27-3-2024

Pauline van der A
Ingrid Scholtes
Luciano Dundas
Gerard van den IJssel

lid AB
lid AB
lid AB
lid AB

Financiële paragraaf
In 2021 werd het de bedrijfsvoering nog in ernstige mate beïnvloed door de coronamaatregelen,
met consequenties voor de maximaal mogelijke bezetting per activiteit, de horecaopbrengst en
het wegvallen van festivals. Desondanks vertoonden de eigen opbrengsten een stijgende lijn in
vergelijking met 2020. Hoewel er 72 activiteiten waren in de vorm van voorstellingen, culturele
verhuringen en goedgevulde vakantieparkdagen bleef het bezoekersaantal op 13.335 bezoekers
steken. Dankzij steun vanuit Rijk, gemeente en fondsen kon toch een positief resultaat van
€ 15.679, - behaald worden. Verder is de grote winst van het jaar 2021 dat er tal van succesvolle
samenwerkingen zijn gestart, een aanbod voor de leeftijd van 16-27 is toegevoegd en een
verrassend, creatief en inspirerend Vakantiepark is ontstaan.
Wetgeving en gedragscodes
Code Cultural Governance
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance (CCG) zorgvuldig en toetst haar
besluitvorming ook aan de hand van deze code. Het voornemen om over te gaan tot een
andere bestuursvorm is definitief losgelaten. De reden wij erin geslaagd zijn het
beleidsvoornemen om een Algemeen Bestuur (AB) samen te stellen uit te voeren. Het bestuur
bestaat nu uit leden die expertise hebben op gebied van het culturele leven in Den Haag,
marketing, inclusie en juridische zaken. Tevens hebben zij een netwerk van contacten in deze
gebieden. De dagelijkse gang van zaken blijft in handen van de algemeen directeur maar het
bestuur is nu beter toegerust hem aan te sturen.
Bedrijfsvoering en Cultureel Ondernemerschap
Na de afwijzing voor subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Den Haag, is het voor het
bestuur en directie een hele uitdaging om met de inkomsten uit Subsidieregeling cultuurankeren openluchttheater een solide sluitende begroting op te stellen die een verantwoorde
bedrijfsvoering mogelijk maakt en recht doet aan het streven naar Fair Practice met betrekking
tot beloning en arbeidsomstandigheden in het theater. Het bestuur heeft in januari 2021 een
algemeen directeur aangesteld, de heer Berend Dikkers, die veel ervaring heeft bij werving van
sponsor- en subsidiegelden. In lijn met de Fair Practice heeft de aanstelling plaatsgevonden
volgens de cao-podiumkunsten. Ons personeelsbestand kent een personeelslid in dienstverband,
sinds maart 2021. De andere medewerkers verlenen hun diensten op ZZP basis. Wij hebben dit
met hen besproken in het kader van de Fair Practice. Uit die gesprekken bleek dat de band met
het theater sterk is en dat zij sympathiek staan tegenover ons streven Fair Practice daadwerkelijk
vorm te geven, maar zij vinden unaniem dat zij hun zakelijke belangen beter kunnen dienen door
op ZZP basis met ons verbonden te zijn. Door het aangaan van een samenwerking met Green
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House Talent, een impresariaat dat bemiddelt voor artiesten uit Nederland, Europa en zelfs de
Verenigde Staten, hebben wij de mogelijkheid om een groot publiek aan te spreken. In het
seizoen 2021 geven de corona beperkingen een vertekend beeld van het effect van deze
samenwerking. Het bestuur kon echter vaststellen dat deze samenwerking zowel effect heeft op
onze naamsbekendheid en ons streven het openluchttheater als een volwaardig theater te
positioneren. Uit analyse van de kaartverkoop, die vrijwel uitsluitend online verliep, kon worden
vastgesteld dat naast een flink aantal toeschouwers uit Den Haag en omstreken er ook een
aanmerkelijk aantal bezoekers uit de regio Haaglanden en verder een evenement bij ons
bezochten. Door de beperkte toeschouwersaantallen, stonden de inkomsten uit recette en
horeca zwaar onder druk. Het bestuur heeft uitdrukkelijk gesteld dat elk evenement in principe
financieel gedekt moet zijn waarbij de afhankelijkheid van recettes en horeca niet de enige basis
voor de begroting vormt. Door middel van deze conservatieve benadering van begroten, streven
wij naar een evenwichtige spreiding van risico’s. Dankzij financiële steun van de overheid en de
gemeente Den Haag is het bestuur en directie gelukt door genoemde maatregelen de verliezen
binnen de perken te houden en de continuïteit van het theater te borgen.
Code Culturele Diversiteit
Ondanks de schrale mogelijkheden om te kunnen programmeren vanwege de
coronabeperkingen, lukte het de directie en de programmamaker de culturele diversiteit tot haar
recht te laten komen. Hiphop, Residentieorkest, Korenfestival en Vakantiepark zijn een paar
voorbeelden van succesvolle evenementen in het theater. In hoofdstuk 5 wordt dit nader
toegelicht.
Culturele diversiteit binnen directie, personeel en bestuur
De groep medewerkers is niet ingrijpend veranderd en vertoont nog geen grote variatie in
culturele achtergronden. Bij het bestuur was aanvankelijk sprake van een brede
vertegenwoordiging van diverse culturen die de stad kenmerken. Helaas moesten twee AB leden
door persoonlijke omstandigheden hun bestuurstaak neerleggen. Maar ondanks dat is er is op dit
moment een verscheidenheid van culturele achtergronden in het bestuur vertegenwoordigd. Het
bestuur is voortdurend op zoek naar vervanging om deze vacatures op te vullen. De
medewerkers van het theater vormen geen afspiegeling van de culturele diversiteit in de stad.
Onze grote groep vrijwilligers daarentegen vormt een grote verscheidenheid aan culturele
achtergronden, leeftijden, opleidingsniveau en gender. (zie hoofdstuk 5). Wij proberen die
verscheidenheid bij de werving van vrijwilligers ook in stand te houden. Door samen te werken
met andere sociaal culturele instellingen in de omliggende wijken vergroten wij onze kansen die
verscheidenheid te continueren en consolideren.
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Leren koken met Aïcha

2. Missie en doelstellingen
2.1 Missie: Een groene omgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen.
Een inclusieve omgeving die je uitdaagt het beste uit jezelf te halen
Met een bruisende programmering vol kunst en cultuur
Een ongedwongen ontmoetingsplek voor jong en oud.
Het is onze missie om ieder mens een bredere en rijkere wereld te laten ervaren. Zuiderparktheater is
meer dan een leuke middag/avond in het park. Zuiderparktheater wil door kunst en cultuur een nog
prominentere rol gaan spelen bij het samenbrengen van mensen uit wijk, stad en regio.
Zuiderparktheater brengt Hagenaars en Hagenezen van allerlei pluimage bij elkaar door een toegankelijk
en inclusief aanbod van kunst en cultuur. Wij betrekken ons publiek bij onze activiteiten, inspireren hen
en laten hen genieten van alle facetten van kunst en cultuur. Wij streven daarom naar optimale
toegankelijkheid.

2.2 Doelstellingen: Het bieden van een open en toegankelijk evenemententerrein op ons eiland.
Het scouten van de vele, al aanwezige initiatieven van vrijwilligers, bewoners, Maatschappelijkeen Welzijnsorganisaties en culturele broedplaatsen in het Stadsdeel Escamp en omliggende
wijken van het Zuiderpark en deze een presentatiemogelijkheid bieden.
Activering van jongeren en kinderen op het gebied van cultuur, sport en spel.
Zorgdragen voor mogelijkheden voor individuele ontplooiing van bewoners door het bieden van
een gastvrije “community”, waar ieder naar zijn eigen mogelijkheden aan bijdraagt.
Regionale functie: het aanbieden van popconcerten, familie- en kindervoorstellingen en cabaret.
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3. Aanbod
3.1 Terugblik
In de periode februari/ maart 2021 zijn de plannen ontwikkeld voor de zomerprogrammering van het
Zuiderparktheater. Op basis van de op dat moment verstrekte informatie door de overheid, werd ervan
uitgegaan dat in de loop van de zomerperiode de corona maatregelen versoepeld zouden kunnen
worden, dankzij de vaccins. Daarom werd bij de planning van activiteiten ingezet op begin juli en bij de
start van de zomervakantie. We hebben ingezet op de invulling van onze regionale functie
(hoofdprogrammering) en onze maatschappelijk culturele functie (projecten “Zuiderpark Vakantiepark”
en “Dorpsplein”)
Er waren echter drie complicerende ontwikkelingen: ten eerste kwam het vaccinatieprogramma veel
trager op gang dan gehoopt, ten tweede verscheen er een veel besmettelijkere Deltavariant van het
virus ten tonele en ten derde ontstond er begin juli een nieuwe golf besmettingen, het zogenaamde
“Dansen met Jansen”. Door alle onzekerheid m.b.t. de corona situatie liepen de voorbereidingen
vertraging op en moesten er ook in de uitvoering voortdurend aanpassingen worden gedaan. Er werd
voornamelijk vanuit huis gewerkt en de 1,5 meter afstand maatregel bleef tot eind september
gehandhaafd. De doelstelling van het Zuiderparktheater: het heropenen van de samenleving door
activering en ontmoeting, kwam hierdoor slechts gedeeltelijk op gang. We hebben ons daarom vooral
gefocust op het project “Zuiderpark Vakantiepark”.

Family time @Vakantiepark

8

3.2 Samenwerkingsverbanden en programma
Ten behoeve van de hoofdprogrammering (“Zuiderpark Live!”) zijn we een meerjarige samenwerking
aangegaan met het gerenommeerde Evenementenbureau Greenhouse Talent. Door de corona
maatregelen konden we echter het oorspronkelijke idee om ‘minifestivals” neer te zetten niet uitvoeren,
en moesten we ons beperken tot twee (korte) shows op een avond. Begin augustus werd duidelijk dat
het programmeren van de grotere namen financieel niet rendabel was en is de programmering van
Zuiderpark Live gestopt.
Er waren concerten van: Douwe Bob, Pink Project, Milow, DeWolff, Son Mieux. Cabaret van Guido
Weijers en Sjaak Bral en drie kindervoorstellingen van Juf Roos.
Ten behoeve van de maatschappelijk culturele projecten zijn er diverse samenwerkingen opgestart:
Expertise
Uiteraard brengen alle partijen een expertise mee, maar in de samenwerkingen die hieronder benoemd
worden is specifiek contact (gezocht) om meer kennis te vergaren over specifieke doelgroepen en ook
een brug te slaan hoe hen te bereiken.
- 2Samen / KICKS (speelmaterialen + vlog team pr) https://z-mwww.facebook.com/watch/?v=817932092214825
- Voorall:
o Zuiderparktheater als ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. Dit heeft twee
keer plaatsgevonden.
o Voorall: heeft een expert langs gestuurd om onze toegankelijkheid in kaart te brengen
voor mensen met een beperking. Hier zijn aandachtspunten uit voort gekomen waar we
aankomend jaar een aantal stappen op ondernemen.
- BBP, toezichthouders: leerwerkbedrijf voor (V)mbo-uitvallers.
- Woonzorgcentrum Moerwijk. Met hen is contact gezocht omdat we ook de ouderen in de wijk
meer willen betrekken. Er is een speciale Vakantiepost actie opgezet voor de 87 ouderen die
daar wonen. Mooi beschilderde ansichtkaarten, werden door de kinderen speciaal voor hen
vervaardigd. Daarnaast zijn er een aantal ouderen naar het lunchconcert van het Ricotti
ensemble geweest.
Programmering
- BSV: (wekelijkse sport workshops > Coach Antoneal die zes weken lang freestyle basketbal en
freerunning gegeven heeft. Kosten hiervan zijn gedeeld.
- Anna’s Gedoe: heeft wekelijkse kook workshops verzorgd als onderdeel van het Vakantiepark.
Anna’s Gedoe is een stichting uit Bouwlust o.l.v. Aicha el Kadiri. Zij organiseert met name
buurtfeesten, workshops en Nederlandse lessen.
- Stichting Mooi/ Kinderraad Moerwijk (spelletjesmiddag).
- Bibliotheek Den Haag (parkbieb op locatie: een boekenkast verzonken in ons bos bij de
hangmatten met afgeschreven boeken uit de bibliotheek. Ook zijn ze een middag ‘boeken
pingpong’ komen verzorgen)
- Theater Dakota – hun Ukkieconcerten bij ons op locatie tijdens hun zomerstop. De kosten zijn
gedeeld en naast dit financiële voordeel is er ook sprake van Cross-over PR.
- Stadslink – een trainings- en coaching bedrijf gevestigd in Escamp benaderde ons om
droomworkshops te geven. Een workshop voor het hele gezin om elkaars dromen te leren
kennen.
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Zij richten zich op het verstevigen van het zelfbeeld van, met name, kinderen en gezinnen die het
niet zo breed hebben. Hen hebben wij met plezier gehost en zij zijn drie keer in ons programma
opgenomen.
Building Better People (wekelijkse kickboks workshops door Dennis van der Toorn en toen bleek
dat het succesvol was, door toezichthouders vanuit BBP)
Verloot je Zooitje: Het project Verloot je Zooitje is een zwerfafval-inzamelactie die kinderen,
jongeren, bewoners en parkbezoekers stimuleert om zoveel mogelijk (zwerf)afval in te zamelen.
Het project is bedoeld om de openbare ruimte zwerfafvalvrij te maken en de burger meer
bewust te maken hoe beter om te gaan met hun directe woon- en leefomgeving.

Financiële bijdragen/partners
- Wijkplatform Morgenstond/ Charles Crown. De gratis toegankelijke kunstinstallaties zijn erg in
de smaak gevallen. Op hun kosten mochten we ook voor de laatste week het publiek verblijden
met een fantastisch werk: de Super Moon van Grofweg Architecten.
- Ooievaarspas (twee voorstellingen, Vet en Knallen, en gratis koffie/thee/ijs voor
Ooievaarspashouders) + Aanbod UIT markt, 5 september, Tarzan voor de kinderen en Rayen
Panday in de avond voor volwassenen.
Pop up concerten
- Het Ad Hoc orkest (vijftig koppig klassiek orkest), Round Midnight Orchestra o.l.v. Haagse jazz
gigant Ben van der Dungen, Ricotti ensemble (vijftig koppig amateur orkest)
Songs of the Lake (beginnend Haagse band met indi rockmuziek) en de jonge Haagse singer
songwriter Teddy Macrander hebben opgetreden op ons grote podium of onze platte kar.
- Riccotti ensemble: reizend orkest dat ook door het park marcheerde.
- Quarantaine Orkest: kinderorkest.
Op ons gratis toegankelijke vakantiepark kon je dus zomaar overvallen worden door fantastische musici.
Stuk voor stuk gratis concerten. Sommige mensen kwamen speciaal voor deze artiesten maar ook veel
publiek werd erdoor verrast en waren niets vermoedend aan het pingpongen of tekenen.
Juist over deze combinatie zijn wij erg enthousiast.
Overige partners programmering en PR
- Repair Café + Repaircafedag: gratis kapotte spullen en kleding laten repareren voor
buurtbewoners.
o Repaircafé Den Haag
o Duurzaam Den Haag
o Made in Moerwijk
- GROUNDS: diverse wereldmuziekoptredens
- Participatiekeuken: goedkope en gezonde maaltijden voor de buurtbewoners.
- Den Haag Inside Out: drie actieve hiphop dans- en rapdagen, doelgroep 16-28 jaar.
o AIGHT/ Haags HipHop Centrum
o PROOOST
- Vakantiepaspoort: spreadsheet met Vakantieparkprogramma, oplage 50.000 stuks. Gratis voor
basisschoolleerlingen.
- Zuiderpark Vakantiepark Poster- en Programma Partners: Rollerhockey, AIGHT, Verloot je
zooitje, Sportkwartier, Milieucentrum/kinderboerderij, Restaurant Parkoers. Manege de
Eendenkooi
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Zuiderpark Vakantiepark: uitvoering
Gedurende de hele zomervakantie is het eiland waarop het Zuiderparktheater zich bevindt geopend
geweest voor activiteiten, concerten en shows op dinsdag, woensdag, donderdag en waar mogelijk op
vrijdagen en in de weekenden. Ook in de nazomer maand september zijn er nog een aantal programma’s
aangeboden.
Het professionele team bestond uit 9 ZZP’ers en een 5- tal professionele Toezichthouders. Het
Vrijwilligersteam bestond uit 32 personen. Daarnaast waren er optredens door (jeugd)orkesten,
balletdansers, hiphop trainers, sport en spel coaches en vele anderen.
Er hebben in totaal 31 activiteiten(dagen) plaatsgevonden waar 3.974 kinderen aan hebben
deelgenomen. Gezien de (corona)omstandigheden vinden wij het project zeer geslaagd. We zijn erin
geslaagd om een brede en diverse doelgroep aan te spreken en hen op een ongedwongen manier kennis
te laten maken met ons openluchttheater. Het interactieve element van vrijwel alle activiteiten, de
brede inzet van vrijwilligers en het diverse aanbod, zorgde voor een afwisselend programma. Een
moeder vatte het kernachtig samen: “ik heb geen achtertuin en ik heb geen geld om op vakantie te gaan.
Nu hoefde ik niet iedere keer met m’n kinderen de stad door om activiteiten te zoeken. Bij jullie kan ik
gewoon iedere dag terecht en weet ik dat ze de hele dag lekker bezig zijn”.
In plaats van alleen de theaterfunctie te gebruiken is er gesnoeid en gebouwd om het hele eiland in te
zetten voor alle verschillende programmaonderdelen. Met “de camping” als inspiratiebron is het terrein
aangekleed met een caravan, hangmatten, strandstoelen, een pingpongtafel, extra podium, een
badminton net en nieuw ontworpen programmaborden.
Het totale aantal activiteiten, inclusief vakantiepark, was 72, met een totaal aantal bezoekers van
13.335.
Het Vakantiepark bestond qua programmaonderdelen uit:
1. Wekelijks wisselende installatiekunst
2. Doorlopende activiteiten:
o Knutselactiviteiten bij de speciaal voor de vakantie aangeschafte caravan
o Boeken lezen in het hangmatten-bos (i.s.m. Bibliotheek Den Haag)
o Gelegenheid voor kinderen om zelf op te treden op ons spiksplinternieuwe nieuwe
podium; de platte kar
o Spelen op het houten vlot, de nieuwe veerboot van het Zuiderparktheater
o Campingspelletjes (pingpong, badminton, bordspelletjes en fantastisch speelmateriaal
van samenwerkingspartner 2Samen)
3. Wekelijks (of tweewekelijks) terugkerende workshops waar je je ter plekke voor in kon schrijven
4. Elke ochtend activiteiten voor de aller- allerkleinsten (i.s.m. onze eigen vrijwilligers en Theater
Dakota)
5. Elke woensdag een (betaalde) voorstelling
6. Initiatieven uit de wijk die wij met liefde hebben gefaciliteerd (St Mooi, Stadslink)
7. Gratis pop-up (muziek)optredens door amateurs en professionals.
8. Uitgangspunt van het project was, naast het bereiken en activeren van de doelgroep, om zoveel
mogelijk samen te werken met culturele en maatschappelijke organisaties uit de omliggende
wijken, met de nadruk op het Stadsdeel Escamp.
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Datum
Juli

Activiteit
9
10
11
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31

Douwe Bob
Pink Project
Juf Roos
Repair Café
B.S. Onze Wereld
Milow
ZV:Buurtcamping
Fietstocht architectuur
Zuiderpark Vakantiepark (ZV)
ZV: Mad Science theatershow
ZV
DeWolff
Son Mieux
Guido Weijers
ZV
ZV Silent disco
ZV
Den Haag Inside Out

1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15
17
18
19
20
21
22
24

Fietstochten
ZV
ZV peuteroptreden
ZV
Den Haag Inside Out
Sjaak Bral/ fietstochten
Haags Beat Festival
ZV: Grand ladies of Swing
ZV: Kapot Vet Kindercabaret
ZV: Ricciotti Ensemble/ Ukkie concert
I Love Hiphop Festival
ZV: Supermoon
ZV: Supermoon
ZV: Lights on the Lake
Echoes of a Pelgrim
Echoes of a Pelgrim
Musical Summer Concert
ZV

Augustus
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25
26
27
29
September
1
4
5
8
11
15
22
24
25
26

ZV: Knallen 4 Beat
ZV: Ukkieconcert (gratis)
Residentie Orkest
Den Haag Inside Out
Jeritza Toney, kindermuziek
Quarantaine orkest
Verloot je zooitje/Tarzan/Rayen Panday
De Verhalen van Koning Aap
Repair Café/ Participatiekeuken
André het Astronautje
Kikker zingt en leest voor
Miles in the Parc
CASH
Korenfestival
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Zwoele zomeravond tijdens Zuiderpark Live!

4. Doelgroepen, PR en Marketing
De marketing en ticketverkoop van de hoofdprogrammering van Zuiderpark Live, was in handen van
Greenhouse Talent.
Website
De website heeft van 1 januari t/m 31 oktober 34.144 bezoekers getrokken waarvan 33.697 unieke en
129.713 weergaven in totaal. De agenda was met 41.884 weergaven de meest populaire pagina. Op de
Vakantiepark pagina kwamen 3882 weergaven, op de 3e plaats het Haags Beat Festival met 2365.
Opvallend zijn de filters die gebruikt worden in de agenda: 2-6 jaar trekt 2205 weergaven, muziek 1873
en kinderen 5-12 jaar 1821.
Het overgrote deel van de bezoekers komt via Google, maar ook via direct verkeer
www.zuiderparktheater.nl intypen. 38% van alle web bezoeken is gedaan in Den Haag, gevolgd door
Amsterdam, Rotterdam, Rijswijk en Zoetermeer.
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Het gebruik van de agenda pagina geeft ook aan dat dit de allerbelangrijkste pagina is.
Social media
We hebben dit jaar weer Facebook, Instagram en Twitter ingezet. Via Facebook hebben we 352 nieuwe
volgers gehaald, wat het in totaal op 3705 bracht aan het einde van het seizoen. We hebben via
Facebook 529.876 mensen bereikt. (betaald en organisch) en een totaal aantal impressies van 842.667
mensen. Hiervan waren 300.000 betaalde vertoningen. In totaal hebben we 26.867 interacties behaald.
Via Instagram bereikten we in augustus 7000 mensen, in september 876. Van de voorgaande maanden is
dit niet geregistreerd. We hebben op Instagram 1667 volgers.
Op Twitter hebben we in de periode juni – augustus 35.303 weergaven behaald met een interactieratio
van 1,7%. Op twitter hebben we 732 volgers.
Op de social mediakanalen was zeker in de piekweken een enorm ratjetoe aan content te zien. Dit geeft
ook aan welke dynamiek er in het park aanwezig was.
Nieuwsbrief
We hebben aan ons eigen nieuwsbriefbestand (bijna 10.000 abonnees) tweewekelijks een nieuwsbrief
gestuurd. Dit gaf ook altijd direct verkoop.
Foto & video
Alyssa van Heyst heeft in opdracht het Vakantiepark vastgelegd en er zijn via de fotograaf van
Greenhouse Talent de Dronefoto’s aangekocht.
Drukwerk
Ook dit jaar hebben we een maandelijkse kalenderladderposter gemaakt. Met de start van de
zomervakantie hebben we een posteractie in de stad via PS-service gedaan.
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Zomerkrant, vakantiepas & kleurplaat
Voor de marketing van het Vakantiepark is ingezet op een speciale Zomerkrant (oplage 57.000 adressen)
die huis aan huis verspreid is in heel Escamp, de Vakantiepas en een kleurplaat actie die bij 25 scholen
(oplage 7500) in de wijk is bezorgd. Uiteindelijk zijn er ruim 200 ingeleverde kleurplaten ingeleverd. Door
de Vakantiepas hebben we bij 4 voorstelling 110 kinderkaartjes en 45 volwassenkaartjes verkocht.

Plattegrond
Zuiderparktheater heeft de lead genomen in de ontwikkeling van een Zuiderpark plattegrond in de vorm
van een poster. Deze is in de Zomerkrant afgedrukt en in het park verspreid.
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Advertenties
We hebben betaalde advertenties geplaatst in Den Haag Centraal (agenda) en UITkrant. Daarnaast
hebben we online advertenties geplaatst bij Kidsproof en Haagjes om het jeugdprogramma onder de
aandacht te brengen.
Pers
Door een advertentie deal met de uitgeverij van de Posthoorn hebben we hier iedere week publiciteit
verkregen. Verder hebben we een groot artikel in Den Haag Centraal, Telegraaf en 2x voorpagina AD Den
Haag behaald. Publiciteitstrekkers waren Sjaak Bral (25 jaar in het vak) en Haags Beat Festival.
Tegenvallend waren dit seizoen Omroep West (alleen Sjaak Bral en bomenuitdeelactie en Den Haag FM
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5. Maatschappelijk culturele functie
Stichting Zuiderparktheater is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit ruim 80 vrijwilligers (in 2022),
afkomstig uit de omringende wijken (met name stadsdeel Escamp) van het Zuiderpark.
In 2012 sloot het openluchttheater haar deuren na stopzetting van gemeentelijke subsidie. Veel
bewoners van de stad ervaarden dit als een groot gemis, allen refereren zij terug aan bijzondere
ervaringen. De ongedwongen, laagdrempelige sfeer van een voorstelling in de buitenlucht, de romantiek
van muziek onder een sterrenhemel of de volle maan heeft bij veel Hagenaars en Hagenezen een
onuitwisbare indruk achtergelaten.
In augustus 2015 was het dan eindelijk zo ver, het Zuiderparktheater werd weer geopend met grootse
plannen. Nu, een aantal jaar later bloeit en bruist het Zuiderparktheater weer! Het Zuiderparktheater,
het enige openluchttheater in de regio, en hét zomertheater van Den Haag. Inbedding in de
maatschappij is een voorwaarde voor het kunnen samenstellen van een goed programma voor óns
publiek. Het theater zet daarom bij zowel zijn exploitatie als bij de programmering vrijwilligers uit de wijk
en buurtbewoners in. Zij brengen als vertegenwoordigers van de wijk, met hun eigen netwerken, de
samenleving het theater binnen.
Diversiteit en inclusie
Programma: naast de commerciële programmering voor een breed publiek onder de noemer Zuiderpark
Live, verzorgd door Greenhouse Talent, stelden we een programmering op voor een meer divers publiek:
het project Zuiderpark Vakantiepark was grotendeels gratis toegankelijk en richtte zich op deelnemers
en bezoekers uit de omliggende wijken. Er waren daarnaast drie edities in het kader van het project van
de gemeente Den Haag “Inside Out”: deze evenementen in samenwerking met Stichting Aight en Haags
Hip Hop Centrum, waren gericht op een diverse groep jongeren, net als het I Love Hip Hop festival, met
een line up van Dj’s, Rappers en Hip Hop dance battle crews met diverse achtergronden. Ook de twee
edities van het evenement “Echoes of a Pilgrim”, in samenwerking met wereldmuziek Podium Grounds
kenden een line up van internationale wereldmuziek artiesten met een diverse achtergrond.
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Publiek: de onder “programma” benoemde evenementen zorgden wel voor meer diversiteit in het
publieksbereik, maar het algemene beeld is nog wel dat het Zuiderparktheater stappen moet blijven
maken om meer naamsbekendheid en aantrekkingskracht te genereren onder niet Westerse Hagenaars.
Zoals gezegd spelen onze (nieuwe) vrijwilligers en buurtbewoners hierbij een belangrijke rol als
“ambassadeurs”.
Personeel: In 2021 zijn we begonnen met het gericht en intensief werven van vrijwilligers met meer
verschillend achtergronden. Daartoe hebben we een programmaleider aangesteld en is onze
Vrijwilligerscoördinator in vaste dienst gekomen. Dit heeft geleid tot een nieuwe en meer diverse groep
die zich heeft aangemeld. De meeste vrijwilligers komen uit de omliggende wijken. Ons team van 60
vrijwilligers (in 2021) is op alle fronten divers: jong (de jongste was17 jaar) en oud (de oudste was 80
jaar); hoog- en laagopgeleid; met Nederlandse, Amerikaanse, Canadese, Antilliaanse, Surinaamse,
Marokkaanse Tongolese, Oekraïense, Russische, Letse, Braziliaanse, Sierra Leoonse en Poolse
achtergrond. Een mooie weerspiegeling van de grote diversiteit in onze stad.
De oorzaak hiervan is vooral omdat het accent en de communicatie van de activiteiten en
programmering niet alleen maar wordt gelegd op de "podiumfunctie" van het openluchttheater, maar
op het gebruik van het hele terrein als "dorpsplein", verblijfsruimte, ontmoetingsplek, "buurthuis",
"achtertuin" én presentatie plek.
Het bestuur bevond zich in 2021 in een transitiefase en is inmiddels uitgebreid met een Algemeen
Bestuur, waarmee de diversiteit is toegenomen, maar het blijft een punt van aandacht. Het
ondersteunende team van ZZP’ers is nog te weinig divers. Het uitgangspunt is om bij vacatures hier goed
op te letten.
Partners: Om onze maatschappelijke doelstellingen inhoud en vorm te geven, is er in 2021 intensief
contact gezocht met diverse culturele, maatschappelijke- en welzijnsinstellingen. Naast de culturele
partners, zoals Cultuuranker Theater Dakota, Stichting Aight, Haags Hip Hop Centrum en
wereldmuziekpodium Grounds, willen we de in 2021 gestarte samenwerkingen met maatschappelijke en
welzijnsinstellingen verder uitbreiden om zo te komen tot een meer divers publiek, deelnemers én
aanbod.
In 2021 hebben we bijvoorbeeld contact gezocht met Stichting Voorall, een stichting voor Hagenaars met
een beperking. Zij hebben een uitgebreid rapport geleverd m.b.t. de toegankelijkheid en inclusiviteit van
ons terrein. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, die we in 2022 hebben opgepakt:
een deel van de tribune is als apart rolstoelgedeelte ingericht, zodat rolstoelgebruikers en hun
begeleiders naast elkaar kunnen zitten en is het gehandicaptentoilet aangepast aan de eisen van nu. In
2022 zullen we ook samenwerken met het initiatief “Superkracht”: Superkracht ontwikkelt de talenten
van jongeren met een beperking en maakt deze zichtbaar in de culturele sector.
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6. ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
Inleiding
Het Zuiderparktheater is het enige openluchttheater in Den Haag, ons unieke theater heeft daardoor een
andere vorm van bedrijfsvoering dan reguliere theaters. Met circa 12000 zitplaatsen op de tribune en
vele staanplaatsen in de openlucht zijn er legio mogelijkheden om grote activiteiten en concerten te
laten plaatsvinden
Met deze hoeveelheid zitplaatsen kan het theater zich qua capaciteit meten met de grootste theaters in
Den Haag en de regio.
De organisatie kreeg in 2021 subsidie op basis van de Subsidieregeling cultuuranker- en
openluchtfuncties Den Haag 2021-2024 om het activiteitenplan uit te voeren en een programmaleider
aan te stellen om de maatschappelijke ambities verder vorm te geven.
Door de late start vanwege het noodzakelijk groot onderhoud aan zitbanken en podium, de pandemie
met de daaruit voortvloeiende corona- maatregelen met als gevolg organisatorische beperkingen ten
aanzien van het bezoekersaantal en het ontbreken van festivals, waren de opbrengsten van activiteiten,
verhuringen en samenwerkingen niet voldoende om de kosten te dekken. Ondersteuning vanuit het Rijk
(TVL) en de gemeente (kwijtschelding huur) en particuliere fondsen (Kickstart) was evenwel meer dan
toereikend om de lasten te dekken.
Het jaar 2021 was voor de Stichting Zuiderparktheater een jaar waarin met groot elan het Vakantiepark
werd neergezet, dat zo`n 5.000 bezoekers trok en waarin onder andere samengewerkt werd met de
Sportcampus Zuiderpark, Theater en Filmhuis Dakota, YMCA Den Haag en de VakantiePas.
De samenwerking met Greenhouse Talent B.V. zorgde voor optredens met een regionale en zelfs
landelijke uitstraling (onder meer Douwe Bob, Guido Weijers, Son Mieux).
Naast vertrouwde activiteiten als het Haags Beatfestival en het Korenfestival was er zowel ruimte voor
talentontwikkeling van jongeren op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst in samenwerking
met Stichting Aight als voor sociaal - maatschappelijke activiteiten als het Repaircafé en de
Participatiekeuken. Beide activiteiten hebben als gemene deler ontmoeting en kennismaking. Tel daarbij
duurzaamheid en het bieden van een betaalbare en gezonde maaltijd bovenop.
Vanwege de coronamaatregelen, zoals het in acht nemen van 1,5 meter afstand, konden er maximaal
250 bezoekers plaatsnemen op de tribune. Het programmeren van twee korte voorstellingen op een
avond, waardoor het bezoekersaantal kon verdubbelen bood onvoldoende soelaas.
De in 2020 opgebouwde ervaring met maatregelen om de 1,5 meter voor de bezoekers te garanderen en
hun veiligheid te waarborgen werd verder uitgebouwd.
Uitgangspunten Financiën
De verhouding activiteitenlasten versus de totale lasten veranderde in het coronajaar van 82,4 % in
2019, 75,3 % in 2020 naar 72,0 % in 2021. Dit enerzijds doordat er meer facilitair verhuurd werd,
waardoor inhuur/uitkoop voor rekening derden kwam, terwijl anderzijds er diverse extra corona
gerelateerde kosten waren voor beveiliging en extra hygiëne-maatregelen.
De begroting 2021 is opgesteld in juli 2021. Na het besluit op 8 december 2020 van het college van
burgemeester en wethouders van Den Haag om het advies van de Adviescommissie
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 over te nemen en een subsidie van € 100.000 voor de
openluchtfunctie te verlenen aan de Stichting Zuiderparktheater en een bedrag van € 22.500 vanuit
extra middelen vanuit de motie “Verstevig de Cultuurankers en het Openluchttheater.
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Op verzoek van de gemeente is in juli 2021 een meerjarenbegroting 2021-2024 ingediend die aansluit bij
deze subsidie. Dit is in samenspraak gebeurd met alle betrokkenen die ook verantwoordelijk zijn voor de
toepassing daarvan. De begroting is goedgekeurd door het bestuur.
De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld aan de hand van de betreffende richtlijn. Na controle
door een erkende accountant wordt de goedkeuring voor de verklaring afgegeven.
Het Zuiderparktheater werkt met een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen financiële verslaggeving voor intern en extern gebruik.
De interne verslaggeving heeft een opbouw waarbij, volgens de verdeling van
managementverantwoordelijkheden, trapsgewijs wordt geconsolideerd. Het Zuiderparktheater heeft
geen periodieke in- en externe audits voor de financiële verslaggeving en kan zich dat ook niet
permitteren. Wel kan een beroep gedaan worden op het administratiekantoor voor ondersteuning van
directie en bestuur.
De externe verslaggeving bestaat uit een jaarverslag met een door de externe accountant
gecontroleerde jaarrekening.
De interne verslaggeving bestaat uit geconsolideerde kwartaalrapportages, waarin actuele
ontwikkelingen worden vergeleken met de (cumulatieve) kwartaalbudgetten.
Het bestuur stelt het jaarverslag vast in lijn met de subsidie verantwoordingstermijn van het
meerjarenbeleid. Daarmee wordt het bestuur décharge verleend over het boekjaar 2021. In het kader
van transparantie wordt het jaarverslag en de jaarrekening op onze website gepubliceerd, alsmede het
standaardformulier waarmee de stichting aan haar ANBI-publicatieplicht voldoet. Op verzoek worden
deze stukken ook gemaild.
6.1.

Financiële positie

Het verloop van de financiële positie van het Zuiderparktheater en de financiële kerngetallen zijn
opgenomen in onderstaande tabel. Voor het format is gebruik gemaakt van het onderzoek dat G.
Vleugels, gemeentelijk accountant, instelde n.a.v. de aanvraag voor de vervanging van de techniek.

Financiële positie
in € 1.000
Materiele vaste activa
Kortlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

2021
10
21
139
170

2020
2
33
128
163

2019
4
113
215
332

2018
5
84
39
128

Vrije reserves
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal passiva

80
51
0
3
36
170

80
36
5
7
35
163

47
36
10
113
126
332

46
36
7
18
21
128
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De financiële positie is toegenomen om financiële tegenvallers, zoals de
consequenties van de coronamaatregelen op te kunnen vangen. De
bestemmingsreserve is gevormd voor het onderhoud en vernieuwing van
de theaterinrichting. Dankzij steunmaatregelen van de RVO en gemeente is
er een batig saldo.

Kengetallen
in € 1.000
Vrije reserves/tot lasten
Netto werkkapitaal
Currentratio

6.2.

2021
33%
121
4,1

2020
44%
114
3,8

2019
12%
88
1,4

2018
19%
82
3,1

Verdienmodel

De inkomsten van het theater bestonden uit publieke en private subsidies, recettes, horecaopbrengsten,
doorberekende samenwerkingskosten en verhuringen.
Verdienmodel
Publieke gelden
Eigen inkomsten
Diverse private fondsen
Totaal

2021
€ 248.755
€ 119.140
€ 39.435
€ 407.330

2020
€ 237.273
€ 64.845
-€ 5.486
€ 296.632

2019
€ 275.822
€ 322.577
€ 66.500
€ 674.899

In 2021 werd het verdienmodel nog in ernstige mate beïnvloed door de coronamaatregelen, met
consequenties voor de maximale bezetting en horecaopbrengst en het wegvallen van festivals.
Desondanks vertoonden de eigen opbrengsten een stijgende lijn, die evenwel nog niet in de buurt komt
van de realisatie in 2019.
6.2.1.

De voornaamste uitgaven In 2021

Een bedrag van € 281.986 werd er uitgegeven aan programmering, waarvan € 137.364 aan personeel en
vrijwilligers en
€ 110.842 aan voorstellingskosten, terwijl aan overige kosten zoals publiciteit, ticketing en horeca €
33.780 werd besteed.
Toelichting
De huisvestingskosten namen ondanks de kwijtschelding van zes maanden huur toe. Gedekt door
subsidie vanuit onder meer Kickstart en Rabobank werd coronaproof geïnvesteerd in
tweepersoonsbankjes en barcontainers. Ook werd de buitenruimte gesnoeid, opgeknapt en bijvoorbeeld
met houtsnippers aangekleed.
De voorstellingskosten zijn en blijven lager dan in de oorspronkelijke begroting. Door de samenwerking
met Greenhouse Talent worden nu voorstellingen met een regionaal of zelfs landelijke uitstraling
georganiseerd waarvoor een huur wordt ontvangen. Kosten voor uitkoop of afdracht recette inkomsten
blijven op een lager niveau. Van een andere aard zijn de kosten verbonden aan het Vakantiepark, die
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hier als productiekosten worden weergegeven. Dit is een bonte mengeling van kosten, die uiteenloopt
van knutselmaterialen tot de verstrekking van maaltijden aan een orkest, dat als weder prestatie
optreedt tijdens het Vakantiepark.
6.2.2.

Subsidies

Publieke gelden
Het theater ontving in 2021een bedrag van € 189.144 in totaal van de gemeente Den Haag, bestaande
uit de Meerjarensubsidie, die in 2021 € 129.144 bedroeg inclusief de trendvergoeding (ABBA/VL/32213)
en € 50.000 vanuit het stadsdeel Escamp voor lokale activiteiten en programmering Open Lucht theater
t.b.v. wijken Escamp (ABBA/VL/36892) en een projectsubsidie voor Zuiderpark Vakantiepark
(ABBA/VL/38235) van € 10.000, -. Daarnaast werd een loonkostensubsidie toegekend en werd € 8.000
ontvangen vanuit het Jeugd Vakantie Loket.
Private projectsubsidies
Het Kickstartfonds, waarin diverse culturele fondsen hebben samengewerkt om de culturele sector door
de coronatijd heen te slepen heeft subsidie verstrekt om tal van maatregelen te treffen om in 2021
verantwoord publiek te kunnen ontvangen. Naast ondersteuning bij de placering en toezicht en extra
hygiëne-maatregelen werd o.m. ook voorzien in extra horeca-uitgifte punten. Er werd een subsidie
toegekend van € 12.000 vanuit het VSB-fonds voor het Vakantiepark en wel specifiek voor de vrijwillige
inzet.
6.2.3.

Publieksinkomsten

De publieksinkomsten uit recette daalden nog verder naar € 21.837, - in 2021. De inkomsten uit recette
daalden niet alleen door de coronabeperkingen, maar door het feit dat de grote popconcerten nu door
een commerciële partij, waarmee wij samenwerken, worden georganiseerd en de inkomsten uit verhuur
dus toenemen. Door het maximum van 250 bezoekers per activiteit met een placering bleken in 2021
grote popconcerten niet rendabel en bleven de publieksinkomsten achter. We hopen in 2022 evenwel
een goede omzet uit de verhuuromzet en de daarbij horende horeca te hebben, om zo een solide basis
te hebben om het totale pakket, concerten en sociaal-culturele activiteiten te kunnen bekostigen en in
staat zijn onze personeelsleden een eerlijke beloning toe te kennen.
6.2.4.

Horeca

De horecaopbrengst (€ 30.000) is ook in 2021 fors lager gebleven dan in welk jaar dan ook. Geen
festivals, geen grootschalige popconcerten met ruim 1100 man, placeringen en twee concerten op een
avond, dus snelle wisselingen en een korte verdienperiode leidden ertoe dat de horecaopbrengst
weliswaar toenam ten opzichte van 2020, maar toch fors achterbleef.
De prijsstelling van de horeca is gekoppeld aan de doelgroep. Bij verhuringen worden gebruikelijke
horecaprijzen aangerekend, maar bij het vakantiepark en de wijkgerichte activiteiten worden aangepaste
prijzen gehanteerd.
2021 werd gebruikt om nieuwe concepten uit te proberen en ons horeca-aanbod aan te passen.
Arrangementen als een bier- of wijnpakket bleken aan te slaan, evenals de introductie van een bakje met
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gezonde snacks als tomaatjes, minikomkommers etc. Het afrekenen met pinpas bleek veel voordelen te
hebben, na de verbeterde Wifi-ontvangst.
We blijven zoeken naar kansen tot verbetering van het horeca-aanbod, met aanvullingen op onze
arrangementen en draaiboeken afgestemd op doelgroepen en een assortiment dat past bij het weertype
van de voorstelling.
We zien dat er een substantiële ruimte tot groei betreffende de horeca mogelijk is in een niet door
corona gedomineerd jaar, door de nieuwe open buitenbar, meerdere uitgiftepunten en een slimme
positionering van ons horeca-aanbod.
6.2.5.

Verhuringen en samenwerkingsprojecten

Gebruikelijk maken we in de jaarrekening onderscheid tussen ‘verhuringen’ en
‘samenwerkingsprojecten’, geadministreerd als ‘bijdrage partners’. De eerste zijn aanvragen uit de
amateur- en professionele kunst- en cultuurwereld die wij zelf niet (in dat seizoen) zouden
programmeren of zouden kunnen programmeren, door gebrek aan risicoreserve. We berekenen in dat
geval o.m. overhead-, en personeelskosten door. Bij samenwerkingsprojecten gaan we uit van een
gezamenlijke wil tot programmeren. Kosten worden in onderling overleg doorberekend. In 2021 werd
samen met “Den Haag Inside Out” (stichting Aight) een aantal activiteiten voor jongeren georganiseerd
en kwam het Residentieorkest een fantastisch concert geven in een aangepaste bezetting. Maar symbool
voor de samenwerking is wel het Vakantiepark, waarin tal van partijen om niet aanwezig waren,
bijdroegen of de kosten deelden. Partijen als 2samen en Voorall, Built Better People (BBP), BSV (sport),
Theater & Filmhuis Dakota, Bibliotheek Bouwlust, Wijkplatform Morgenstond, Ooievaarspas etc.
6.2.6.

Commerciële verhuur ruimtes en terrein

In 2021 werd voor kleinschalige festiviteiten gebruik gemaakt van het terras. Om het bijwonen van de
musical van een basisschool voor 800 leerlingen mogelijk te maken in coronatijd werd twee dagen het
theater afgehuurd.
6.2.7.

Sponsoring en bijdragen particulieren

Het Zuiderparktheater heeft in 2021 een donatie vanuit het RABO-stimuleringsfonds ontvangen voor de
gerealiseerde nieuwe barcontainer. Met deze barcontainer en het bijbehorende terras naast het podium
is een aantrekkelijke plek gecreëerd met zicht op het podium. Door sponsor Crodino werd naast een
nieuwe outfit voor het team, een tennistafel en nieuwe schermen geschonken. Een en ander in de tint
geel die past bij het Vakantiepark.
6.3.

Personeel en organisatie

In 2020 waren wij nog bezig met overleven, zowel ten aanzien van het ook in coronatijd realiseren van
onze opdracht het duidelijk maken dat het Zuiderparktheater bestaansrecht heeft na het aanvankelijk
negatieve advies van de Adviescommissie Kunstenplan 2021-2024. In 2021 werd gestart met de
versterking van het bestuur en organisatie. Het bestuur werd uitgebreid met een Algemeen Bestuur,
waarin professionals zitten hebben genomen, een bestuur dat actief meedenkt en advies geeft. Met een
nieuwe directeur en een vaste ploeg ZZP’ers, die goed met elkaar samenwerkt kon het theater in 2021
met nieuw elan starten. Dat laatste niet in het minst doordat veel vrijwilligers terugkwamen en er
nieuwe vrijwilligers toetraden om het Vakantiepark een succes te maken.
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6.3.1

Personeelsoverzicht in 2021

In 2021 beschikte het Zuiderparktheater over een medewerker in dienstverband, het betreft de voor ons
theater cruciale functie van vrijwilligerscoördinator. Het overige personeel werd gevormd door ZZP’ers,
die een vooraf overeengekomen aantal uren, tegen een vooraf overeengekomen prijs ontvingen,
afgestemd op de CAO.
Algemeen Directeur
Programmaleider
Pr-medewerker
Vrijwilligerscoördinator
Hoofd techniek
Horecamanager
Productieleider, bedrijfsleider
Productieleider/kassa
coördinator
Facilitaire- en klusdienst

1 ZZP’er,
1 ZZP’er,
1 ZZP en stagiair
1 mdw. In dienst
1 ZZP’er
1 ZZP’er
2 ZZP’ers
1 ZZP’er,

2 vrijwilligers, gemiddeld 32 uur per week p.p., waarvan 1 met vrijwilligersvergoeding i.v
meer dan gemiddelde verantwoordelijkheid

In de programmaperiode zijn 5 ZZP’ers op afroep beschikbaar.
Daarnaast worden tal van functies vervuld door vrijwilligers.

Er waren in 2021 in totaal 65 vrijwilligers actief, die vaak op meerdere plaatsen inzetbaar waren.
De geplande voorbereidingen voor het seizoen waarin de vrijwilligers opleidingen zouden krijgen en er
een professionaliseringsslag zou worden gemaakt zijn als gevolg van de stringente coronamaatregelen in
het voorjaar van 2021 grotendeels vervallen. In 2022 is evenwel een uitgebreid opleidingstraject met
partners opgezet.
Keer op keer blijkt dat professionalisering niet makkelijk is als je voor een substantieel deel met
vrijwilligers werkt. Daarom is op cruciale onderdelen in de bedrijfsvoering voor professionals gekozen.
Maar het Zuiderparktheater ontleent ook een groot stuk van zijn charme aan het enthousiasme en
vitaliteit van die vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar in de horeca, dragen het Vakantiepark en vormen het
gezicht van het Zuiderparktheater bij Hosting.
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6.3.2 Vrijwilligers
Verhoudingen - Leeftijd en
geslacht
Leeftijd 15 tot 30
Leeftijd 30 tot 60:
Leeftijd 60 plus
Onbekend
Totaal

7
28
27
3
65

Vrouw
Man
Totaal

42
23
65

Het theater kiest bewust voor het werken met vrijwilligers, omdat het volledig past in onze sociaalculturele opdracht. De meeste vrijwilligers komen uit de omliggende wijken. Zo komt een groot deel van
de vrijwilligers uit Escamp, maar er zijn ook vrijwilligers woonachting in o.m. Centrum, Laak en
Loosduinen. Ons team van 65 vrijwilligers is op alle fronten divers: jong (de jongste was 15 jaar) en oud
(83 jaar), hoog- en laagopgeleid; met Nederlanders met een biculturele achtergrond. Te denken aan:
Surinaams, Antilliaans, Oekraïens, Antilliaans, Irakees, Marokkaans, Syrisch en Bengaals. Een mooie
weerspiegeling van de grote diversiteit in onze stad.
Helaas had de pandemie ook zijn invloed op vooral de wat oudere vrijwilligers. Een aantal van deze
vrijwilligers durfde ook in 2021 geen vrijwilligersdiensten op zich te nemen, om zo het risico op een
besmetting uit te sluiten. Ook de programmering was anders dan we gewend zijn en waar we bij een
normale bezetting van 500 tot 1200 bezoekers zo een tien tot veertien vrijwilligers inzetten, was nu een
ploeg van drie of vier vrijwilligers voldoende door de aangepaste bezetting van maximaal 250 tot 280
personen.
Ook werving van nieuwe vrijwilligers was lastig vanwege de maatregelen, het beperkte programma en
het vervallen van grote voorstellingen.
Sommige vrijwilligers voerden de werkzaamheden uit naast een reguliere baan, anderen waren
werkloos, zaten in de WAO of waren gepensioneerd. Voor sommige vrijwilligers gaf het werken bij het
Zuiderparktheater een duidelijke dagindeling, zorgde voor meer contacten of vormde de basis voor een
persoonlijke ontwikkeling.
Bij evaluaties bleek dat de vrijwilligers het op prijs stellen om breed inzetbaar te zijn in het theater en
meerdere diensten leuk vinden. Via ons planningssysteem kunnen ze zich nu bij meerdere diensten
inroosteren.
Dit betekent dat de indeling van werkzaamheden en het aantal vrijwilligers dat zich specifiek voor deze
taken inzet niet meer richtinggevend is. Ook worden nieuwe vrijwilligers niet meer specifiek voor een
activiteit geworven, maar voor diensten in het theater in het algemeen.
Door de aanstelling van een vaste vrijwilligerscoördinator is er meer aandacht en tijd voor de vrijwilligers
beschikbaar. Het instellen van deze functie heeft gezorgd voor meer binding en continuïteit.
Personeelsdynamiek
Het jaar 2021 was een jaar met een hoog ad hoc gehalte. Door de subsidieperikelen, de beperkingen als
gevolg van de corona-maatregelen en het achterstallig onderhoud was het theater pas in juni
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toegankelijk voor het publiek Dat er toch een aantrekkelijke programmering en een geslaagd
Vakantiepark ontstond is te danken aan de voortvarendheid van de nieuwe zakelijk directeur Berend
Dikkers en grenzeloze creativiteit van programmaleider Annemarie. de Bruijn en onze vaste pool van
toegewijde ZZP’ers en vrijwilligers.

Pop up optredens: Marching band ging het hele park door.

6.4.

Veiligheid

In 2021 werd niet zoals in voorgaande jaren een BHV opleiding gevolgd, in 2022 wordt dit
vanzelfsprekend weer opgepakt.
De uitgangspunten blijven om bij grote risicovolle evenementen gecertificeerde beveiligers in te huren,
bij voorstellingen met een laag risico werkten we samen met Building Better People (BPP), het
Moerwijkse beveiligings-leerwerkbedrijf. Greenhouse Talent, onze grote huurder, verzorgde zelf de
beveiliging bij de door haar georganiseerde concerten.
Kassa’s en Crowd-control
Door het stimuleren van de voorverkoop is het aantal kassatransacties voor ticketverkoop gering. De
huidige opstelling, waarin het publiek via een scheiding op het pad een scanner nadert en zijn telefoon
met ticket of een geprint ticket zelf op een gemarkeerde plaats onder een scanner legt, plus een zo
goedkoop-mogelijke, maar betere signing-in zorgde voor een goede doorstroming.
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6.5.

Vergunningen en geluid

In het coronajaar 2021 speelde de problematiek rond de concurrerende evenementenvergunning van
derden geen rol. Er waren geen evenementen. Door de aard van de activiteiten (geen grote
popconcerten) speelde ook de omgevingsvergunning (geluid) geen rol.
6.6.

Onderhoud en locatie

Theater technische installaties
Het ZPT heeft van de gemeente de aanwezige theaterinstallaties in bruikleen. De aanwezige geluidset en
de lichtinstallatie zijn oud en aan vervanging toe. Om toch geluid en licht op aanvaardbaar niveau te
kunnen aanbieden wordt jaarlijks tegen een aanzienlijk bedrag een theaterinstallatie gehuurd. Het
theater wil hier verandering in aanbrengen en is naarstig op zoek naar financieringsmogelijkheden om in
een eigen theaterinstallatie te kunnen voorzien.
Locatie
De problematiek van het hebben van personeel, dat ook in de winter werkt en de beperkte beschikbare
ruimte daarvoor in het theater, namelijk uitsluitend café Boom, was in 2021 door de coronamaatregel
om zoveel mogelijk thuis te werken niet opportuun. Toch blijven we hiervoor aandacht vragen omdat nu
meerdere mensen in het theater gaan werken zonder goede voorzieningen. Niet alleen ontbreekt de
ruimte, maar ook is het gebouw niet geïsoleerd en met de kleine verwarmingsapparaten die aanwezig
zijn, kunnen we in de winter deze ruimte niet voldoende verwarmen. Het theater heeft daarom bij de
gemeente, van wie het gebouw wordt gehuurd het verzoek neergelegd om in kantoorruimte te voorzien.
Ook de kleedkamers, die niet meer aan de huidige eisen voldoen, zouden in een nieuwe oplossing
moeten worden betrokken.
6.7.

Duurzaamheid

Het Zuiderparktheater maakte deel uit van de Duurzaamheidskring theaters. In verband met de
veiligheid gebruiken we in ons theater geen glas. Harde plastic bekers zijn ook bij een groot publiek niet
te gebruiken door gebrek aan een goede afwasfaciliteit. Hoewel in de duurzaamheidskring tips worden
gegeven over duurzame plastic bekers, weten we niet of dat een goede keuze is.
6.8

Bedrijfsvoering

Risico’s en onzekerheden
De risico’s in de bedrijfsvoering zijn te onderscheiden in strategische (lange termijn), tactische
(middellange termijn) en operationele (korte termijn). Daarnaast zijn er meer algemene risico’s met
beperkte financiële impact of immaterieel van aard.
Operationele risico’s met beperkte financiële impact
Het ZPT werkt met normen en werkprocedures om de veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en
gasten te kunnen garanderen. Bedrijfshulpverlening en Crowd Control hebben de volle aandacht. Punt
van aanhoudende zorg is meer aandacht voor advies, monitoring en audits en het implementeren
hiervan.
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Strategische risico’s
Op langere termijn (>1 jaar) is het belangrijkste risico de grote afhankelijkheid van de lokale financiers.
Hierin zijn de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden:
•

•

Jaarlijks vragen wij voor de activiteiten lokale subsidies aan bij de gemeentes. Niet helder is of er
een subsidie verstrekt zal worden. Er bestaat dan de mogelijkheid dat wij zonder dekking starten
met de exploitatie. Impact hiervan op de organisatie: hoog.
Naast subsidies bij gemeentes worden er ook aanvragen uitgezet bij fondsen. Ook hiervoor geldt
dat dit een jaarlijks proces is, waarbij er geen zekerheid is over de slagingskans. Impact hiervan
op de organisatie: hoog

Maatregelen:
Om de bovengenoemde strategische risico’s het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk om
enerzijds het proces van aanvragen bij gemeentes en fondsen tijdig en efficiënt te managen, anderzijds
de kosten zo flexibel mogelijk te maken. Indien er tegenvallers optreden in de financiering moeten we
snel maatregelen kunnen nemen om het verlies te beperken.
Wij streven naar een optimale mix van financieringsbronnen om grote afbreukrisico’s te voorkomen. Per
maand en kwartaal behoren gerealiseerde, verwachte en nog noodzakelijke inkomstenstromen
gemonitord en aan eventuele maatregelen gekoppeld te worden. Tegenvallende inkomsten kunnen om
deze manier tijdig door vertaald worden naar het pauzeren, inkrimpen en of beëindigen van de
bedrijfsactiviteiten
De stichting heeft, behoudens een arbeidsovereenkomst, geen contractuele verplichtingen die langer
lopen dan de financieringstermijn. Huurverplichtingen die zijn aangegaan, zijn uitsluitend gekoppelde
contracten.
Tactische risico’s
De bovengenoemde strategische risico’s zijn ook voelbaar op middellange termijn (ca 1 jaar). Ten dele
zijn aanvragen ook voor kortere termijn of voor projecten, waarbij het risico bestaat dat de organisatie al
voorbereidingen heeft getroffen of operationeel is zonder dat de aanvragen zijn goedgekeurd. Impact
van deze risico’s: hoog.
Maatregelen:
Door fondsenwerving en operatie dichter op elkaar te zetten in het verbeterde organisatiemodel moet
er voorkomen worden dat er activiteiten worden ontplooid zonder de benodigde dekking.
Operationele risico’s
Op korte termijn gelden er de volgende (financiële) risico’s:
•
•
•

Onvoldoende inkomsten uit verhuur (impact hoog)
Onvoldoende inkomsten uit fondsenwerving (impact hoog)
Onvoldoende inkomsten (marge) uit horeca (impact hoog)

Maatregelen:
Maandelijks worden er overzichten gemaakt van de bereikte resultaten. Per voorstelling wordt een
nacalculatie opgesteld en wordt de horecaomzet met de prognose vergeleken en geanalyseerd.
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Om verschillen zoveel mogelijk te voorkomen wordt naast een ordentelijke administratieve toetsing ook
ingezet op het uitsluitend elektronisch betalen.
Financieel risicomanagement richt zich op het uiteindelijk nastreven, behouden, nemen of vermijden van
financiële risico’s. Gegeven haar inkomstenbasis en vermogenspositie is het Zuiderparktheater
overwegend risicomijdend.
Als maatregel tegen onvoldoende inkomsten uit fondsenwerving en subsidies kan de inzet van
voldoende personele ondersteuning en een goede kennis en actuele kennis van de lokale fondsen
genoemd worden. Wanneer minder subsidie wordt ontvangen dan gepland of aangenomen wordt het
activiteitenniveau aangepast.
Resultaat 2021
In eerdere jaren werd gedurende het seizoen twee maandelijks het bestuur op de hoogte gebracht door
middel van financiële en inhoudelijke overzichten, vergezeld van een toelichting en een prognose voor
de rest van het lopende jaar. De exploitatie 2021 werd gekenmerkt door een hoog ad-hoc-gehalte
vanwege de pandemie. Veel verhuur werd in de optieperiode vanwege het coronarisico toch afgezegd.
Ook steunmaatregelen hadden regelmatig een ad-hoc-karakter.
De reserves genoemd in de balans bestonden per 1 januari 2021 uit een vrije reserve van € 79.675 en
een bestemmingsreserve t.b.v. de theatertechniek van € 35.551. Het positieve resultaat van 2021 van
€ 15.679 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve t.b.v. de theatertechniek. In 2019 is in verband
met de vennootschapsbelasting besloten om de bestemmingsreserve te laten aansluiten bij de fiscale
bestedingsreserve zoals opgenomen in de wettekst artikel 12 van de Wet VPB. De voorheen
verschillende bestedingsdoelen zijn nu onder één noemer ‘aanschaf techniek’ opgenomen in de
jaarrekening.
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7. Toekomst
Waar we in 2021 een begin hebben gemaakt met het intensief werven van een meer diverse groep
vrijwilligers en we komende zomer willen beginnen met o.a. het Young Talent Stage project, is het de
bedoeling om deze aanpak te verfijnen en door te zetten in de organisatiestructuur. Kerngedachte is dat
we een vraaggericht aanbod willen creëren. Zo betrekken we nu al een groep vrijwilligers bij het kiezen
van de kinderprogrammering en willen we met de deelnemers van Young Talent Stage komen tot een
actief zelf programmerende groep jongeren. Ook willen we de samenwerking met b.v. de
Participatiekeuken verder uitbreiden en verankeren als één van onze reguliere activiteiten. Daarnaast is
het de bedoeling om tijdens de schoolvakanties en weekenden het hele jaar door activiteiten te bieden.
Hiermee hopen we meer continuïteit aan te kunnen brengen in de sociale cohesie tussen de vrijwilligers
en deelnemers.
Tevens willen we de samenwerkingen met de diverse culturele-, Welzijn- en Maatschappelijke
organisaties verder bestendigen en uitbouwen.
8. FINANCIËLE GEGEVENS
8.1

Jaarrekening

Zie bijlage 2.
8.2

Begroting 2022

Begroting 2022
BATEN TOTAAL
Publieksinkomsten
Overige directe opbrengsten
Directe opbrengsten
Bijdragen private middelen
Indirecte opbrengsten
Structurele subsidies
Overige subsidies/bijdragen uit publieke
middelen
Totaal subsidies
LASTEN TOTAAL
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totaal beheerlasten
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totaalactiviteitenlasten
PROGNOSE RESULTAAT 2022

€
506.175
121.290
96.000
217.290
80.000
80.000
129.144
79.741
208.885
506.175
31.940
128.375
160.315
132.035
213.825
345.860
-
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8.3

Overige ontwikkelingen die de toekomst beïnvloeden.

Na het besluit op 8 december 2020 van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag
om het advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 over te
nemen en een subsidie van € 100.000 voor de openluchtfunctie te verlenen aan de Stichting
Zuiderparktheater en een bedrag van € 22.500 vanuit extra middelen uit de motie “Verstevig de
Cultuurankers en het Openluchttheater “ kunnen de activiteiten van het Zuiderparktheater worden
gecontinueerd in de jaren 2021-2024.
De maatregelen, die getroffen zijn in het kader van de pandemie hebben belangrijke financiële
gevolgen voor de culturele instellingen gehad. Hoewel nu voorjaar 2022 de getroffen maatregelen
zijn opgeheven is corona nog onder ons en blijft de toekomst onzeker.
9. BESTUURSVERKLARING ASV OCW-SUBSIDIES
Het bestuur van Stichting Zuiderparktheater te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de
subsidieverantwoording over de periode 01-01-2021 tot en met 31-12-2021 met betrekking tot de
volgende gemeentelijke subsidie(s):
Subsidieverlening cultuuranker- en openluchttheaterfuncties Den Haag 2021-2024, toegekend met
kenmerk ABBA/VL/32213, € 126.661,- en een aanvullende subsidieverlening meerjarenbeleidsplan
kunst en cultuur 2021-2024, trend en nieuwe systematiek trendtoekenning, toegekend met kenmerk
ABBA/VL/32213-T, € 2483,-.
De subsidieverlening Lokale activiteiten en programmering Open Lucht Theater Zuiderpark t.b.v.
wijken Escamp 2021, kenmerk ABBA/VL/36892 € 50.000, -.
De subsidieverlening Zuiderpark Vakantiepark 2021 ABBA/VL/38325 € 10.000.
Loonkostensubsidies ad € 11.596.
Het bestuur verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de
subsidieverantwoording.
Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording te hebben opgemaakt conform de van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde
subsidiebeschikking(en).
Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de
Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de
subsidiebeschikking is verstrekt en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikking(en).
Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten volledig zijn
verantwoord in de subsidieverantwoording.
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Het bestuur verklaart te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, derde lid, van de
ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.
Den Haag, 29 april 2022
Nachet Louchahi, Voorzitter

Wilma van Oostrom, Penningmeester

Kjell Wagner, Secretaris
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Bijlage: Prestaties
Stichting Zuiderparktheater realisatie 2021
A. PRODUCTIES
1
2
3
4
5

Nieuwe eigen producties totaal
Nieuwe coproducties totoaal
Reprise eigen producties
Reprise coproducties
Totaal producties (1+2+3+4)

Eenheid

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

0

0

0

0

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

aantal
aantal
som

35

40

35

35

35

40

35

35

aantal
aantal
som
som

3
0
3
38

3
1
4
44

3
0
3
38

3
0
3
38

aantal
aantal
som

10.635

5.928

10.635

10.635

10.635

5.928

10.635

10.635

aantal
aantal
som
som

2.100
0
2.100
12.735

1.181
850
2.031
7.959

2.100
0
2.100
12.735

2.100
0
2.100
12.735

aantal
aantal
aantal
aantal

2.335
10.100
300

1.493
6.170
296
0

2.335
9.900
500

2.335
9.800
600

aantal
aantal
aantal
aantal
som

B. VOORSTELLINGEN/CONCERTEN (Podia en accommodaties) Eenheid

1a
1b
2
3
4
5
6

7a
7b
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VOORSTELLINGEN/CONCERTEN NAAR ZAAL (indien nodig
extra regels voor zalen toevoegen!)
Voorstellingen/concerten
Voorstellingen/concerten 'naam zaal 2'
Totaal voorstellingen/concerten (1a+1b+…)
VERHURINGEN
Culturele verhuringen
Commerciele verhuringen
Totaal verhuringen (3+4)
Totaal voorstellingen/concerten
(2+5) NAAR ZAAL (indien
BEZOEK
VOORSTELLINGEN/CONCERTEN
nodig extra regels voor bezoeken voorstellingen zalen
toevoegen!)
Bezoeken voorstellingen/concerten
Bezoeken voorstellingen/concerten 'naam zaal 2'
Totaal bezoeken alle zalen (7a+7b+...)
BEZOEK VERHURINGEN
Bezoeken culturele verhuringen
Bezoeken commerciele verhuringen
Totaal bezoeken verhuringen (9+10)
Totaal bezoeken (8+11)
specificatie bezoeken
Gratis bezoeken
Betaalde bezoeken
Ooievaarspas bezoeken
CJP bezoeken

1

Prestaties
Stichting Zuiderparktheater realisatie 2021
E. FESTIVALS (indien meer festivals deze graag regel 1-8
kopiëren en in de aanvraag opnemen)

1
2
3
4
5
6
7
8

NAAM FESTIVAL (naam festival graag zelf invullen)
Festivaldagen
Voorstellingen/optredens/concerten
Podia/locaties
Bezoeken festival
specificatie bezoeken
Gratis bezoeken
Betaalde bezoeken
Ooievaarspas bezoeken
CJP bezoeken

Eenheid

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

3

0

4

4

2.500

0

3.000

3.000

2.000
500

0
0

2.000
1.000

2.000
1.000

2

Prestaties
Stichting Zuiderparktheater realisatie 2021
H. CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS
IN DE VRIJE TIJD
CURSISTEN/DEELNEMERS OP LEEFTIJD
1 Kinderen tot 12 jaar
2 Jongeren van 12 tot 18 jaar
3 Volwassenen 18 tot 55 jaar
4 Senioren 55+
5 Totaal aantal cursisten/deelnemers (1+2+3+4)
6 waarvan doorgestroomd naar (theater)opleiding
7 waarvan deelnemers ooievaarspas
KLASSEN/GROEPEN OP LEEFTIJD
8 Kinderen tot 12 jaar
9 Jongeren van 12 tot 18 jaar
10 Volwassenen 18 tot 55 jaar
11 Senioren 55+
12 Totaal aantal klassen/groepen (8+9+10+11)

Eenheid

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

aantal
aantal
aantal
aantal

40
40

18
4
9

20
3
10

20
3
10

som

80

31

33

33

0

0

0

0

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
som

I. CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN
JONGEREN IN DE VAKANTIE

Eenheid

1 Deelnemers tot 12 jaar
2 Deelnemers 12 tot 18 jaar

aantal
aantal

3.000

3.201
773

3.000
1.000

3.000
1.000

3 Aangeboden verschillende activiteiten (1+2)

som

3.000

3.974

4.000

4.000

3
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J. CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN

Eenheid

SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN
1 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs

aantal

2 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs

aantal

3 Schoolgebonden voorstellingen MBO
4 Schoolgebonden voorstellingen HO

aantal
aantal

5 Totaal schoolgebonden voorstellingen (1+2+3+4)

som

Raming
2021

Realisatie
2021

Raming
2022

Raming
2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN
6
7
8
9

Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs
Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs
Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO
Schoolgebonden lessen/activiteiten HO
Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten
10
cultuureducatie Haagse scholen (6+7+8+9)
BEZOEK SCHOOLVOOSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN

aantal
aantal
aantal
aantal
som

11 Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs aantal
12
13
14
15

16
17
18
19
20

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet
onderwijs
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen HO
Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen
(11+12+13+14)
DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE
HAAGSE SCHOLEN
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten primair
onderwijs
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet
onderwijs
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten MBO
Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten HO
Totaal deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten
cultuureducatie Haagse scholen (16+17+18+19)

aantal
aantal
aantal
som

aantal
aantal
aantal
aantal
som

4

Toelichting bij de prestatiegegevens
Voor openluchttheaterfunctie onderstaande tabellen invullen.
A. Producties
B. Voorstellingen/concerten
E. Festivals
Cultuurparticipatie: cursusses/lessen/workshops in de vrije tijd
I. Cultuurparticipatie: activiteiten voor kinderen en jongeren in de vakantie
J. Cultuureducatie
Voor Cultuurankerfunctie onderstaande tabellen invullen:
Cultuurankers
I. Cultuurparticipatie: activiteiten voor kinderen en jongeren in de vakantie
J. Cultuureducatie

H.

D.

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766
Jaarverslag

2021

Bestuursverslag

Inhoudsopgave jaarrekening
Jaarrekening
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

2:
3-4
5:
6:
7:
8-9:
10-13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

Balans
Staat van baten en lasten
Kasstroomoverzicht
Algemene toelichting
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Specificatie Balans
Specificatie Staat van baten en lasten
Specificatie activiteitenlasten per project dit boekjaar
Afschrijvingsstaat
Uitplitsing balansposten vorderingen
BTW overzicht
Uitsplitsing balansposten schulden
Niet uit de Balans blijkende verplichting

Overige gegevens:
Pagina 21:

Resultaatbestemming

Pagina 18:
Pagina 19:

Specificatie Projecten
Specificatie Subsidieinkomsten per project

Jaarrekening

1

Overige gegevens
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Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat boekjaar is

2021

15.679

Het resultaat moet volgens bestuursbesluit als volgt worden verdeeld per reserve:
Bestemmings- of eqalisatiereserve
Overige reserve

alg

15.679
0-

Eigen vermogen per eind boekjaar
- Overige reserve
- Bestemmingsreserve*
Totaal

79.675
51.230
130.905

* Bestemmingsreserve
Bestemming: aanschaf techniek

51.230

Akkoord bestuur:

Akkoord bestuur:

Akkoord bestuur:

d.d.

d.d.

d.d.
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BRALS
BRALS
Stichting Zuiderparktheater
T.a.v. het bestuur
Henriëtte Roland Holstweg100
2533 ST ‘S - Gravenhage

Datum:
24 mei 2022

Uw kenmerk:

Doorkiesnummer:
072 – 51 40 680

E-mail:
marc.vanderhout@youraa.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Zuiderparktheater,
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zuiderparktheater te ‘s - Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Zuiderparktheater op 31 december 2021 en van
het resultaat in overeenstemming met de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en
cultuur 2021-2024, Den Haag 2021.

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021
in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024,
Den Haag 2021. De jaarrekening bestaat uit:

1.

de balans per 31 december 2021

2.

de staat van baten en lasten over 2021

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024, Den
Haag 2021, vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting
Zuiderparktheater zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar
T. 072 51 40 680

Iban.: NL21RABO.0130.04.9808
BTW nr.: NL854748684B01
Kvk nr.: 62290843

Becon nr.: 570072
E. Contact@youraa.nl
www.youraa.nl

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de K.v.K.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst
•
en cultuur 2021-2024, Den Haag 2021 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720 en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024 Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan
kunst en cultuur 2021-2024, Den Haag 2021.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming de subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024, Den Haag
2021. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van control
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij
met het bestuur. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden
door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden
in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Met vriendelijke groet,
Your Accountants & Adviseurs B.V.

M.C. (Marc) van der Hout
Accountant-Administratieconsulent

