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Algemeen

Wat te zeggen over 2020?
Op 15 maart gingen de deuren van theater de Schuur dicht, in mei gingen ze beetje bij beetje
open, in de lente konden we repetities hervatten en bezorgden we twee basisscholen toch een
mooi afscheid van groep 8.
In de maanden juli en augustus heeft de technische ploeg de inrichting van de theatertechniek
afgerond. In september heeft de kindergroep toch een voorstelling neergezet en zijn er een aantal
voorstellingen en bijeenkomsten met beperkingen doorgegaan, met of zonder horeca.
Het publiek genoot van de voorstellingen, maar in december moesten we weer dicht en 2021
start met gesloten deuren.
In dit activiteitenverslag geen opsomming van wat niet doorging en hoeveel mensen er niet op
bezoek zijn geweest. Duidelijk is dat we, net als alle andere culturele instellingen, ‘een zwaar jaar’
achter de rug hebben. 2020 begon hoopvol met een volle agenda, een nieuwe opzet theaterkrant,
plannen voor een nieuwe tribune, herinrichting van de vide, een nieuwe voorstelling van Impro.
Echter, het is een jaar geworden van ‘onzekerheid’ en ‘overleven’. Het besluit om open te blijven
en te doen wat mogelijk was, is een goed besluit geweest; we zijn zichtbaar gebleven.
Respect voor de vrijwilligers die steeds weer lichtpuntjes zagen.
Zo gaan we 2021 in, met een lockdown, maar met een hoopvolle compensatieregeling, die
mogelijk het financiële tekort kan verzachten.
Wat onzeker is?
• Keert het publiek terug in de mate van 2019, heeft Covid-19 een drempel veroorzaakt als
het gaat over bezoek aan het theater?
• Gelukkig worden er plannen gemaakt voor de luchtbehandeling welke mogelijk in 2021
wordt gerealiseerd.
• De plannen voor de tribune staan helaas voorlopig in de ijskast, omdat we ons geen enkel
financieel risico kunnen veroorloven.
Daarnaast heeft 2020 ons het inzicht gegeven dat ‘podiumkunst in de gemeente Moerdijk’ toe is
aan toekomstgericht beleid, waarbij verbinding centraal moet staan, zodat omvallen wordt
voorkomen.
We hebben ervaren dat we balanceren op een oud koord dat als het niet strak gespannen wordt,
breekbaar is.
Er stroomt water door de haven achter ons, maar het water stond ons tot aan de lippen, er is
serieus overwogen dicht te gaan op het moment dat de haven open ging.
In dit activiteitenverslag willen we vooral vooruit kijken naar 2021 om met ‘volle kracht’ vooruit
te gaan.
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Organisatie

2.1

Bestuur

In het dagelijks bestuur hebben we afscheid moeten nemen van Joop van Es die op 3 april is
overleden. Daarnaast is met ingang van 2021, na 25 jaar Krijn van Wijgerden gestopt als
voorzitter. Joop is opgevolgd door Marleen Vegers.
We zijn op zoek naar een voorzitter, voorlopig zal deze taak worden waargenomen.
De stichtingsraad is maandelijks samen met de beheercommissie bij elkaar geweest om de
gevolgen van de coronacrisis te monitoren.
Op initiatief van de stichtingsraad en naar aanleiding van de crisis gaat een commissie oriënterend
in gesprek met de gemeente over de toekomst van podiumkunst in de gemeente Moerdijk.
2.2

Samenwerking

2.2.1

Impresariaten
Ondanks het zware weer waar we samen in terecht zijn gekomen, moeten we stellen dat
de solidariteit van de impresariaten groot was. Buiten Mojo ( contract Dave Buddha) zijn
alle voorstellingen zonder financiële voorwaarden uitgesteld.
Hierdoor is de programmering van het seizoen 2021-2022 al gevuld. Het plannen van 2
i.p.v. 1 voorstelling per avond werd normaal.
In samenwerking met Tributeworld hebben we het format ‘huiskamerconcert’ uitgewerkt.
Hierbij neemt Tributeworld voor het lopende seizoen de uitkoop voor haar rekening.

2.2.2

Culturele ondernemers;
Samen met Fortproducties, Van Creatieve Huize, Dekkersound en Realmakerproducties
hebben we initiatieven genomen om ‘nieuwe concepten’ te ontwikkelen.
Helaas konden deze niet worden gerealiseerd, maar deze formats kunnen wel een
bijdrage bieden als het gaat over evenementen met een eigen gezicht en karakter.

2.2.3

Gemeente;
Bestuurlijk zijn er goede contacten geweest en is er steeds op adequate wijze
afgestemd over de gevolgen van de coronacrisis. Het heeft lang geduurd voordat er
duidelijkheid was over de compensatieregeling, maar we werden wel geïnformeerd over
de stand van zaken.
Het is jammer dat wij, welke als een van de eersten plannen hebben gepresenteerd over
de opening van het centrum, niet meer betrokken zijn bij de uiteindelijke plannen.
De belofte om hierover met ons in gesprek te gaan is niet waar gemaakt.
Wat betreft het beheer van het theater is er dit jaar geen fysiek bouwoverleg geweest.
In 2021 zal de focus gericht zijn op het realiseren van de luchtbehandeling.
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2.2.4

Externe gebruikers

•

Stichting Cultuur Moerdijk
Contact met de Stichting is beperkt, het contact met de werkgroepen Cine 7 en Exposities
was goed. Jammer is dat de werkgroep exposities heeft besloten om vanaf 2021 i.v.m.
bezuinigingen geen gebruik meer te maken van het theater als expositieruimte. Hierdoor
is het voor ons niet rendabel om de vide voor deze functie te herinrichten.

•

Fotoclub Moerdijk
De maandelijkse plenaire avonden zijn zoveel als mogelijk doorgegaan. Hierbij was de
afstemming goed in relatie tot de preventiemaatregelen corona.

•

Kruisvereniging, Schuurrocked, Zezam, Popkoor Elpio, Protheze, Heemkunde Kring Willem
van Strijen zijn gebruikers die beperkt of niet gebruik hebben kunnen maken van het
theater. Er is steeds op fijne wijze gecommuniceerd over uitstel van de activiteiten.
In het komende seizoen 2021-2022 zullen een aantal activiteiten alsnog worden
ingepland.

•

Stichting Carnaval Zevenbergen
Samen zijn we bezig geweest met ‘hoe’ we toch invulling kunnen geven aan Carnaval
2021. Letterlijk kunnen we toch een beetje de slingers uithangen.
Dit heeft geresulteerd in een presentatie van Jeugdraad Kanniebouwers via internet.
Verder is er een alternatief bedacht voor het Kullekesbal.
In januari 2021 zullen er filmopnamen worden gemaakt en op vrijdag 12 februari op alle
basisscholen een carnavalsprogramma worden gepresenteerd.
Het bestuur van SCZ heeft bij ons op 1,5 meter kunnen vergaderen.
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Groepen

3.1
Theatercollectief Plumeau
Voor de sluiting op 15 maart zijn er 5 voorstellingen geweest. Op vrijdag 14 maart was er nog een
extra voorstelling van Vlieguren. Optimistisch hebben we voorstellingen verplaatst naar mei en
juni. Helaas zijn er voor de zomervakantie geen voorstellingen meer geweest.
In september zijn we gestart met huiskamervoorstellingen voor 43 bezoekers, op een avond twee
voorstellingen. We hebben twee voorstellingen kunnen inhalen van het seizoen 2019-2020.
In oktober moesten we naar 30 bezoekers en geen horeca, in december heeft na 4 verplaatsingen
Klaas Prins twee voorstellingen gedaan. Alle voorstellingen waren ‘uitverkocht’.
Positief bekeken zijn er dus 11 voorstellingen geweest dit jaar.

Leeg theater

3.2
Concerten Bezemkast
In totaal zouden we in 2020 i.s.m. Tributeworld 7 concerten organiseren. In januari is er een
concert geweest, een tribute van Amy Winehouse.
De uitverkochte concerten van AC in DC, Letzzeppelin en Eagles zijn niet doorgegaan.
De huiskamerconcerten van oktober, november en december gingen niet door, omdat 30
bezoekers geen optie was voor deze concerten.
De concerten van AC in DC en Letzzepellin komen terug in het seizoen 2021-2022, zodat het
publiek gebruik kan maken van de vouchers. Het concert van Eagles is gepland aan het eind van
het seizoen 2020-2021, zo ook nog 3 x 2 huiskamerconcerten.
In het seizoen 2021-2022 waarschijnlijk nog Dave Buddha, Bruce Springsteen, Thin Lizzy en Iron
Maiden.
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3.3
Blikvanger
De groep heeft door het wegvallen van alle activiteiten alleen de voorstellingen van de
kindertheatergroep verzorgd en in december nog de video met onze nieuwjaarswens.

Professor Geinstein in de grime.

3.4
Kindergroep
De voorstelling was gemaakt, de rollen verdeeld, om in juni 3 voorstellingen te spelen.
Het theater ging dicht, in mei werd er weer gestart met repetities. Niet voldoende tijd om de
voorstellingen in juni door te laten gaan, het werd september. Twee voorstellingen voor ouders,
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s. Ondanks de korte voorbereidingen stond er een prachtige
‘eigen’ voorstelling, met dank aan de theatertechnische ploeg en Blikvanger.
Omdat veel kinderen door het bereiken van de middelbare schoolleeftijd zijn vertrokken, was
aanvulling van de groep nodig. Ondanks beperkte wervingsmogelijkheden is de groep weer op
sterkte. Tijdens de sluiting zijn de repetities interactief doorgegaan.
3.5
Impro
In afwachting van Breuk 70, een autobiografische voorstelling over het dorp Breuk in 1970.
In dat jaar werd de haven gedempt om 50 jaar later weer open te gaan. Nu zijn de voorstellingen
gepland in oktober 2021 en maart 2022.
De sluiting en de daaruit voortvloeiende onzekerheid maken het moeilijk om de voorstelling
verder te ontwikkelen. De beperking van 1,5 meter is niet realiseerbaar in een meespeelvoorstelling zoals deze wordt gemaakt door Impro.
De acteurs hebben wel meegewerkt aan 7 voorstellingen in het kader van de Kinderboekenweek
op basisscholen in de gemeente Moerdijk i.s.m. Van Creatieve Huize.
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Voorstelling Kinderboekenweek OBS Boemerang

Het productieteam heeft voor de Stichting Carnaval Zevenbergen een alternatief verhaal gemaakt
voor het Kullekesbal, wat in januari 2021 wordt verfilmd en op vrijdag 12 februari in première
gaat op alle basisscholen in Zevenbergen.
23.6 Beheercommissie Theater de Schuur
De beheercommissie heeft op basis van de maatregelen i.s.m. de stichtingsraad gezorgd voor een
coronaproof beleid in het theater.
In het theater is de brandmeldinstallatie vernieuwd, zijn alle sloten vervangen en is er een nieuw
sleutelplan in werking gezet. Tijdens de sluiting zijn de zaal, barruimte, kleedkamer, hal, magazijn
en grimeruimte geverfd.
Het aanpassen van de vide is uitgesteld omdat er nog geen duidelijkheid is over de
luchtbehandeling.
In de bouwcommissie is Krijn opgevolgd door Piet Vegers. Het bouwoverleg met de gemeente is
niet doorgegaan omdat fysiek overleg niet mogelijk was i.v.m. corona.
In 2021 zal er worden gesproken over het samenstellen van een demarcatielijst, de realisatie van
de luchtbehandeling en plannen voor verdere verduurzaming van het gebouw.
Wat betreft de planning zijn we verheugd dat 2 basisscholen weer een afscheid van groep 8
hebben kunnen organiseren in de Schuur. Deze scholen hebben besloten om volgend jaar weer
gebruik te maken van de Schuur. Het Markland College heeft besloten om hun repetities en
uitvoeringen van de jaarlijkse musical ook bij ons te organiseren.
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Doordat de werkgroep exposities van Stichting Cultuur Moerdijk is gekort in hun financiën hebben
ze besloten geen gebruik meer te maken van de Schuur als expositieruimte. We vinden dit
jammer en dit betekent dat we onze plannen voor de vide zullen bijstellen omdat met dit vertrek
de functie expositie niet langer meer noodzakelijk is.
2.7

Theatertechnisch collectief

In 2020 heeft dit collectief weinig uitvoering kunnen geven aan hun hoofdtaak, wel hebben ze
tijdens de sluiting het podiumlicht en de doeken op het podium definitief ingericht.
Verder is het theater i.s.m. Dekkersound en Realmakerproducties ingericht als studio.
In deze setting is het mogelijk om met 3 motion control camera’s opnames te maken.
Hierdoor kan men in het theater webinars, presentaties, live streams of semi-live opnemen.
In december zijn er try-outs geweest van het Havenbedrijf Moerdijk, presentatie Jeugdraad
Kanniebouwers en in januari 2021 worden de opnamen gemaakt van het alternatieve Kullekesbal.
We zijn verheugd dat dit initiatief is genomen en hopen in de toekomst projectie te gaan
integreren in onze voorstellingen.
Impro zal videomapping gaan gebruiken in de nieuwe voorstelling.
2.8
Kledingkast
Bijna alle kleding is geordend en opgenomen in een databank, waardoor alles direct vindbaar is
geworden en geregistreerd. Bij de herinrichting van de vide willen we de ruimte uitbreiden, zodat
de resterende kleding en attributen opgenomen kunnen worden in het systeem.

Kostuum Professor Geinstein (Kullekesbal)
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2020 in cijfers
OVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN THEATER DE SCHUUR 2020
Geen overzicht van de bezoekersaantallen, wel een opsomming van de activiteiten die zijn
doorgegaan. We zijn volledig open geweest van 1-01-2020 tot 15-03-2020.
Beperkt open van 1-09-2020 tot 15-12-2020.
Plumeau voorstellingen
Kindertheater
Impro

Blikvanger
Theatertechniekgroep
Overleg stichtingsraad/ beheercommissie
Fotoclub Moerdijk
Cine 7
Stichting Carnaval Zevenbergen

Popkoor El Pio
Musical groep 8 BS de Hoeksteen
Musical groep 8 BS de Arenberg
Expositie de Haven
Kruisvereniging Moerdijk
Theatergroep Buik
Kanniebouwers presentatie Jeugdraad
Afdelingsbijeenkomst Gemeente
Repetities Kinderboekenweek
Filmavond Groen Links

5 reguliere voorstellingen januari, maart.
6 huiskamervoorstellingen september,
oktober, november.
Geen repetities periode maart, april, mei.
Repetities in juni, juli, september, oktober,
november. 2 voorstellingen in september.
Geen repetities periode maart, april, mei.
Repetities in juni, juli, september, oktober,
november.
7 voorstellingen Kinderboekenweek op
basisscholen gemeente Moerdijk.
4 bijeenkomsten voor maart.
Daarna incidenteel.
2 x per maand werkavonden.
1 x per maand vergadering.
1 x per maand plenair uitgezonderd april,mei.
3 cursusavonden september, oktober.
6 filmavonden tot maart.
Repetities Kullekusbal.
Repetities Bont Gemauw.
Opening Carnaval 2020.
5 dagen residentie.
Vanaf oktober 5 x bestuursvergaderingen.
4 concerten
6 repetities, 4 uitvoeringen
12 repetities, 4 uitvoeringen
5 dagen in oktober.
2 bijeenkomsten.
1 voorstelling.
1 opnamedag.
1x
6x
1x
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FINANCIËLE VERANTWOORDING THEATER DE SCHUUR 2020
Als volgende de financiële paragraaf over 2020.
Theatercollectief Plumeau
Inkomsten
Subsidie gemeente
€ 7.500,00
Entree volwassen voorstellingen voorverkoop € 252,00
Entree volwassen voorstellingen zaal
€ 1.449,00
Handelingskosten
€
63,00

Totaal inkomsten

Stichtingskosten
Drukkosten
Reiskosten
Porto en kantoorkosten
Uitkoopsommen volwassen
Representatie
Bankkosten
Huur Schuur cultureel 55 euro
Huur Licht cultureel 95 euro
Huur geluid cultureel 50 euro
Retour betalingen
Reservering vouchers

€ 9.264,00

Uitgaven
€ 500,00
€ 176,03
€
5,00
€ 125,00
€ 5.896,87
€ 109,09
€
9,80
€ 825,00
€ 1.425,00
€ 1.500,00
€ 249,00
€ 850,00
€ 11.660,79

Concerten Bezemkast
Inkomsten
Entree volwassen voorstellingen voorverkoop € 920,00 Drukkosten
Handelingskosten
€ 72,00 Porto en kantoorkosten
Uitkoopsommen bands
Bankkosten
Huur Schuur cultureel 55 euro
Huur licht cultureel 95 euro
Huur geluid Dekkersound
Retour betaling
Reservering openstaande kaarten
Totaal inkomsten
€ 992,00

Uitgaven
€
97,00
€
20,50
€ 2.180,00
€
8,25
€
100,00
€
95,00
€ 1.670,65
€
30,00
€ 4.965,00
€ 9.166,40

Blikvanger
Opdrachten

Totaal inkomsten

Inkomsten
€ 620,00 Stichtingskosten
Grime materiaal
Huur Schuur 12x 45 euro
€ 620,00

Uitgaven
€ 500,00
€ 197,74
€ 540,00
€ 1.237,74
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Kindergroep
Contributie
Kaarten productie
Subsidie

Inkomsten
€ 1.925,00
€ 495,00
€ 1.000,00

Totaal inkomsten

€ 3.420,00

Huur Schuur 45 euro
Begeleiding
Materiaal decor
Bloemen
Grime
Licht en geluid
Drukwerk
Totaal uitgaven

Uitgaven
€ 1.170,00
€ 1.600,00
€ 129,34
€ 136,00
€
25,00
€ 290,00
€
22,00
€ 3.372,34

Stichtingskosten
Huur Schuur 45 euro
Administratie/reiskosten
Materiaal dekor
Kleding
Representatie
Licht en geluid
Reservering cultuurprijs 2019
Totaal uitgaven

Uitgaven
€ 500,00
€ 1.980,00
€
2,00
€
62,65
€
15,00
€ 150,00
€ 1.160,00
€ 1.500,00
€ 5.369,65

Impro
Contributie
Overigen

Inkomsten
€ 1.690,00
€ 1.218,61

Totaal inkomsten

€ 2.908,61
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Beheercommissie Theater de Schuur
Inkomsten
€ 11.652,39 Huur gemeente / opslag

Uitgaven
€ 4.099,44

Verhuur geluid
Verhuur licht de Schuur
Verhuur licht DekkersDelight
Verhuur podium
Overigen
Covid tegemoetkoming
TVL Q4 2020

€ 2.400,00
€ 4.395,00

Inkomsten bar
Wisselgeld
Totaal inkomsten

€ 12.833,69

Geluid afschrijving
Huur opslagruimte
Licht afschrijving
Interieur afschrijving
Brabant water
Representatie
Beheer/schoonmaakkosten
Telefoon/Kabel
Muziekservice
Uitkoopsom
Verbouwingen
Piano
Rolcontainer
Energie
Verzekeringen en belastingen
Reiskosten
Beveiliging
Reservering Chairholders
Inkoop bar
Wisselgeld Plumeau
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NVA
Kantoor
Reiskosten
Bankkosten
Publiciteit
Kleding
Bestuurskosten
Website
Regie kindergroep
Subsidie groepen
Plumeau
Onvoorziene uitgaven
Totaal uitgaven

Uitgaven
€
60,00
€ 298,36
€ 203,69
€ 278,63
€ 286,71
€
34,72
€ 381,75
€
99,00
€ 600,00
€ 1.400,00
€ 7.000,00
€
119,00
€ 10.761,86

Verhuur de Schuur

€ 943,00
€ 1.450,00
€ 4.000,00
€ 3.241,94

€ 40.916,02

0,00
2.367,00
384,57
245,59
113,88
391,44
3.677,38
854,16
392,66
200,00
4.644,48
88,00
936,56
4.631,40
2.202,41
256,35
1.229,00
1.050,00
6.749,60
576,00
35.089,92

Stichting
Stichtingskosten Plumeau
Stichtingskosten Blikvanger
Stichtingskosten Impro
Rente

Inkomsten
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€
6,04

Subsidie gemeente Groepen
Subsidie gemeente Plumeau

€ 2.000,00
€ 7.000,00

Totaal inkomsten

€ 10.506,04
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Theatertechniek
Subsidie gemeente

Inkomsten
€ 27.000,00

Totaal inkomsten

€ 27.000,00

Inhuur technicus
Vrijwilligersbijdrage
Opslag
Opzetten livestream
Totaal uitgaven

Uitgaven
€ 7.015,89
€ 1.700,00
€ 2.662,00
€ 1.524,60
€ 12.902,49

Balans
BEZITTINGEN
KAS STICHTING
RABO
ING
SPAARREKENINGEN
DEBITEUREN
INVENTARIS SCHUUR
LICHT
GELUID
RESERVE
TOTAAL BEZITTINGEN

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

SCHULDEN
1.022,22 CREDITEUREN
1.875,11 RESERVERINGEN
2.503,25
66.000,00
5.206,58
5.801,00
37.760,00
5.530,00
46.302,70
172.000,86 TOTAAL SCHULDEN
EIGEN VERMOGEN

€
€

1.399,90
8.355,00

€ 9.754,90
€ 162.245,96
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