
Financieel jaarverslag 2017 

Stichting Theater & Cultuur Hertme 
Geacht bestuur, 

Hierbij bied ik u het financieel jaarverslag 2017 aan. 

De missie van Stichting Theater & Cultuur Hertme is : 

Met passie en plezier en in verbinding met de gemeenschap in stand houden, verbeteren en 

verfraaien van het prachtige Openluchttheater Hertme als cultuurhistorisch monument door het 

bieden van een gastvrij, onderscheidend podium met een breed cultureel aanbod. 

Dit doen we door groot te blijven in kleinschaligheid, theater & cultuur in de samenleving te brengen 

en zorg te hebben voor onze omgeving. Voorwaardelijk willen we een goed functionerende 

organisatiestructuur hebben, stimulerend zijn voor onze vrijwilligers, duurzaam handelen en 

financieel gezond zijn. 

De weerslag van deze laatste voorwaardelijke ambitie is te herleiden uit dit financiële jaarverslag. In 

dit verslag geef ik weer hoe 2017 in financieel opzicht is verlopen en wat de financiële situatie van de 

stichting is per ultimo 2017. Daartoe wordt de balans per 31-12-2017 weergegeven en het 

opbrengsten-/kostenoverzicht over 2017. Om een referentiekader te hebben wordt er vergeleken 

met 2016. 

In 2017 is het Eigen Vermogen van de stichting gestegen van € 343.331 naar € 405.554. De toename 

van het Eigen Vermogen is het gevolg van een positief opbrengsten/ kostenresultaat door in alle 

opzichten succesvolle evenementen en het feit dat de waarde van de vaste activa is gestegen, deels 

als gevolg van vrijwilligerswerk. Wat dit laatste betreft moet vooral gedacht worden aan de verder 

verfraaiing van het theater door het bouwen van een stadmuur en de verbetering van het terrein. 

In haar financiële administratie onderscheidt de stichting de onderdelen Afrikafestival, Passiespelen, 

Halloweenfestival, Metropool Open Air, Robin Hood, Oost Nederlands Symfonie Orkest (ONSO), 

Theater Algemeen en sinds kort Spookhuis. 

In 2017 is er wederom geïnvesteerd in het theater zoals eerder aangegeven. Daarnaast zijn er twee 

nieuwe evenementen aan het programma toegevoegd te weten Robin Hood belevingstheater en 

Oost Nederlands Symfonie Orkest met ‘Beleef de opera in Hertme’. Beide evenementen waren qua 

opkomst en uitvoering succesvol al moet wel gezegd worden dat het weer ons tijdens het ONSO- 

concert na de pauze in de steek liet. Tegenover deze successen staat het feit dat het 

Halloweenfestival in 2017 geen doorgang kon vinden. 

Kijken we naar de afzonderlijke evenementen, dan zien we dat het  Afrikafestival in 2017 sluit met 

een duidelijk positief saldo. De opkomst van publiek was ook dit jaar geweldig en de kosten waren 

lager dan in 2016. Ook Robin Hood is geëindigd met een prima resultaat. Metropool Open Air heeft 

een mooie, positieve (jaarlijks constante) bijdrage geleverd aan het totale resultaat van het 

Openluchttheater. ONSO heeft een kleine winst gerealiseerd. Theater Algemeen heeft een negatieve 

bijdrage geleverd, maar dat is logisch vanwege de aanzienlijke, verfraaiende investeringen en het feit 

dat veel moeilijk te alloceren kosten onder Theater Algemeen worden geplaatst. 



Het resultaat van 2017 is € 62.223. In het resultaat valt op dat we in 2017 veel meer opbrengsten 
hebben gehad en ook veel meer kosten hebben gemaakt. Dit heeft alles te maken met de extra geld-
intensieve evenementen zoals Robin Hood en ONSO. Daartegenover staat het wegvallen van 
evenementen waar met lagere budgetten werd gewerkt, zoals Halloweenfestival en Openluchtbios. 
De grootste stijging zien we bij de entreegelden. We hebben dit jaar veel meer publiek in het theater 
gehad. Verder valt de toename van subsidies (vooral door Robin Hood) en sponsoring (de noabers) 
op. Prettig vanuit beheersmatig oogpunt is dat de huur van Theater (o.a. Metropool) en Theaterhoes 
(o.a. Carint) en de sponsoring door onze noabers zorgen voor een ‘vaste’ inkomstenstroom van ca. € 
50.000. 

Bij de kosten zien we een duidelijke stijging als gevolg van meerdere grote evenementen, waarvoor 

op alle fronten meer geld nodig was. Bij de artiesten wordt dit nog enigszins gecamoufleerd, omdat 

het Afrikafestival minder budget nodig had (vooral doordat 2016 piekte met Youssou n’Dour), maar 

de posten accommodatie/techniek, publiciteit en algemeen zijn duidelijk gestegen. Overigens kosten 

die voor de baat uitgingen c.q. die een duidelijk kwaliteitsverhogend effect hebben gehad. 

Er is in 2017 wederom geïnvesteerd in de infrastructuur door de stadsmuur te bouwen en het terrein 

te verbeteren. Gelet op het vermogen en de balansposities van het OLT kan gesteld worden dat de 

financiële situatie van het OLT uitstekend is. 

Vooruitblik 2018 
 

Alle posities in het bestuur zijn inmiddels goed bezet. Qua werkgroepen is het de wens om de 

werkgroep Halloweenfestival nieuw leven in te blazen. De Passiespelen die in 2019 weer worden 

opgevoerd werpen in 2018 hun schaduw vooruit. In 2018 worden er alvast kosten gemaakt ten 

behoeve van dit evenement. 

De realisatie van het Spookhuis op het terrein van het Openluchttheater zal financieel grote impact 

hebben. Gedeeltelijk wordt hiervoor subsidie ontvangen. De realisatie zal leiden tot toename van de 

post materiële activa. Het effect op de vermogenspositie van het OLT kan pas achteraf, na taxatie, 

bepaald worden. Wel zal er meer geld in de stenen zitten en minder op de bankrekening staan per 

eind 2018. Er zijn plannen voor meerdere verfraaiingen van het Openluchttheater, zoals de 

overkapping bij de entree, de mogelijke uitbreiding van het Theaterhoes en de uitbreiding van de 

kleedkamers, maar deze zijn nog niet ingecalculeerd. Tot slot worden er middelen vrijgemaakt voor 

de vernieuwing van de gehele huisstijl van het Openluchttheater. 

Het programma in 2018 beslaat verder onder meer Afrikafestival, Metropool Open Air, de tweede 

editie van ONSO en voor het eerst een kindermusical, De Kleine Zeemeermin. De evenementen 

worden – met uitzondering van Metropool Open Air, budgettair neutraal begroot. De praktijk leert 

dat dit een voorzichtig uitgangspunt is. 

 

 
Ewald Oude Steenhof, 4 februari 2018 



JAARREKENING 2017. 

Balans per 31 december 2017. 
 

    2017 2016  
 

ACTIEF  

Bedrijfsgebouwen 47.581 10.939 

Website 8.581 11.001 

Rabo Rekening Courant 1.621 565 

(lopende rekening)   

Rabo Bedrijfsspaarrekening 
(spaarrekening) 

350.000 300.000 

Vooruit betaalde bedragen 28.179 28.179 

BTW R/C 4.702 0 

 ====== ======= 

Totaal actief 440.664 350.684 

 

PASSIEF 

  

Algemene Reserve 405.554 343.331 

Reserve afdracht BUMA 5.110 5.687 

Vooruit ontvangen bedragen 30.000 0 

BTW af te dragen 0 1.666 

Vreemd Vermogen 0 0 

(de stichting heeft geen schulden) ======= ======= 

Totaal passief 440.664 350.684 

 

Ontwikkeling Eigen Vermogen in 2017 
  

Eigen Vermogen per 1-1-2017 343.331 

Saldo opbrengsten/kosten 2017 62.223 (zie volgende blad) 

====== 

Eigen Vermogen per 31-12-2017 405.554 



Opbrengsten-/kostenoverzicht 2017. 

Opbrengsten 2017 2016 
 

Entreegelden 221.171 147.128 

Verhuur Theater 16.100 15.439 

Verhuur Theaterhoes 16.009 15.515 

Sponsoring 16.140 8.244 

Subsidie 16.500 3.000 

Horeca netto 14.796 16.633 

Marktkramen 24.569 23.277 

Overige opbrengsten 17.348 9.082 

(toiletten, parkeren, verkoopstand etc.)   

 ======= ======= 

Totaal opbrengsten 342.633 238.318 
 
 
 

Kosten 2017 2016 

Artiesten/programma 119.823 106.106 

Kosten accommodatie 74.542 51.292 

Publiciteits-/PR-kosten 38.083 25.171 

Algemene kosten 44.775 20.284 

Afschrijvingen 3.187 

======= 

280.410 

1.207 

======= 

204.060 

Saldo 62.223 34.258 
 


