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Verslag van de raad van toezicht

Stichting Dans- en Muziek Centrum

De raad van toezicht van de stichting DMC bestond in 2020 uit Hans Biesheuvel (voorzitter), Munish Ramlal, Viktorien van 
Hulst en George Straatman. De raad kwam in 2020 vijf keer bijeen in een reguliere vergadering op 20 februari, 16 april, 4 juni, 
21 september en op 26 november. Hierbij waren de notulist en de directie aanwezig. De raad vergaderde voorafgaand aan de 
vergaderingen op 20 januari en 26 november in besloten kring zonder aanwezigheid van notulist. Hierin heeft onder meer de 
zelfevaluatie van de raad plaatsgevonden en is gesproken over de uitbreiding van de raad. 

Buiten de vergaderingen om hebben de voorzitter en leden van de raad door het jaar heen met regelmaat contact gehad  
met de directieleden over specifieke portefeuilles en projecten als financiën, development, organisatieontwikkeling  
en communicatie. 

Op 3 maart en 8 december hadden de voorzitter en een lid bijeenkomsten met de ondernemingsraad en de bevindingen van 
deze constructieve en positieve overleggen gedeeld met de raad. 

De Jaarrekening en het bestuursverslag 2019 is door de accountant van Kamphuis & Berghuizen, mevrouw Heyman- Brand 
gecontroleerd en goedgekeurd. Op grond daarvan en na eigen controle en goedkeuring heeft de raad op 16 april de bestuurder 
decharge verleent. 

Op 11 september heeft de raad ingestemd met het voornemen van de stichting om de Nieuwe Kerk rechtstreeks te gaan huren 
van de Stichting Nieuwe Kerk en de kerk ook na de verhuizing naar Amare te gaan exploiteren voor zowel de zakelijke als de 
culturele programmering. 

Op 25 november is besloten de naam van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag te wijzigen in stichting Amare.  
Ook werd opdracht gegeven de statuten van de stichting aan te passen aan de toekomstige situatie. 

Amare 

De raad stemde op 16 april in met het dekkingsbesluit van het College van B en W ter financiering van het bedrijfsplan voor 
Amare. De raad heeft zich gedurende het hele jaar intensief op de hoogte gesteld van de transitie naar Amare. Hierbij is onder 
meer gesproken over wat de overgang naar een veel groter gebouw met de daaraan verbonden prestatie-eisen betekent voor 
de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie, de investeringen die nodig zijn voor de inrichting en functionaliteit van het 
gebouw, de ontwikkeling van huisstijl, marketing en programmering en de conceptontwikkeling en implementatie van horeca 
en zakelijke verhuur. Ook was er aandacht voor het openingsprogramma en het belang van de beeldvorming in de stad, media 
en de lokale politiek over Amare. ‘Public affairs’ is zowel voor de raad als de directie een belangrijk aandachtspunt. 

De risico’s ten aanzien van bovenstaande aspecten van de transitie naar Amare zijn besproken en geadresseerd in zowel de 
vergaderingen van de raad als in bilaterale contacten. Tijdens de vergaderingen is ook stilgestaan bij de ontwikkeling van het 
programma voor het eerste seizoen van Amare. 

Coronacrisis 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de covid-pandemie en de gevolgen voor de bedrijfsvoering, programmering, 
publieksbereik en continuïteit van de organisatie is er intensief contact geweest tussen directie en raad. In iedere vergadering 
is uitgebreid gerapporteerd en stilgestaan bij risicobeheersing. De raad heeft ingestemd met het gevoerde beleid en de 
ingezette maatregelen. 
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Development

De raad heeft zich ook dit jaar ingezet om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van fondsen- en sponsorwerving.
De raad adviseerde positief om in zee te gaan met Van Dooren Advies, de externe partij die een plan maakte voor opschaling 
van fondsenwerving, bedrijfssponsoring en donaties door particulieren. De bestaande Culture Club The Hague, waarvan de 
donaties terecht komen bij het Fonds Podium van de Stad, dat door een eigen gelijknamige steunstichting wordt beheerd, 
wordt in dit plan verbreed en omgedoopt tot de Amare Member Club. De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter 
van der stichting Podium van de Stad. Zo kan de verbinding tussen beide gelieerde stichtingen worden bewaakt.

Het risico in het development beleid is dat de doelstellingen als gevolg van de coronacrisis en de overvolle markt voor 
cultuursponsoring in Den Haag niet worden gehaald. Dat betekent een negatief gevolg voor de exploitatie. Als dat het geval is 
kunnen bijzondere programmering en community- en educatieprojecten geen doorgang vinden. 

Cultuurnotabesluit 

In 2020 werd ook het advies van de Commissie Cultuur aan het gemeentebestuur bekend. De raad stemde in met de reactie 
van de directie op dit advies en benadrukte dat het gelijk blijven van de culturele subsidies tot gevolg zal hebben dat de omvang 
en de kwaliteit van de gestelde doelen en prestaties in zowel het bedrijfsplan als het daarop aansluitende cultuurnotaplan 
2021-2025 zullen achterblijven bij de plannen. Dat is een risico. 

Code Cultural Governance 

Als stichting is DMC gehouden de Governance Code Cultuur toe te passen in de uitvoering en het besturen van de stichting. 
Deze code is in 2019 herzien. In 2020 is de herziene code bestudeerd en door de raad en de bestuurder besproken.  
De conclusie van de raad is dat zowel de vernieuwde statuten als de wijze waarop de stichting de taken opvat en uitvoert 
voldoet aan de eisen van transparantie, verantwoording, integriteit en zorgvuldigheid die de code vraagt. In het jaarverslag over 
2020 is de ‘checklist’ die de Code heeft ontwikkeld toegepast. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de directie/bestuurder als de raad van toezicht zijn vastgelegd in de 
geactualiseerde statuten van de stichting. Op basis daarvan is een directiereglement vastgesteld. 

Het bestuur  

RvT heeft per 1 februari 2020 Jan Zoet aangesteld als algemeen directeur/bestuurder. In de loop van het jaar is er intensief 
en met regelmaat contact geweest tussen de voorzitter en de bestuurder over de gang van zaken in en buiten de organisatie 
die relevant zijn voor de uitvoering van de taak. Er is in februari 2021 een eerste formeel functioneringsgesprek geweest, 
waarin door beiden werd geconstateerd dat de samenwerking met de collega-directeur, de organisatie, de partners en met 
stakeholders positief verloopt. De RvT kijkt met aandacht en trots naar de inspanningen van de algemeen directeur/bestuurder 
als voorzitter van Kunsten 92 en de Tasforce Culturele en Creatieve industrie. Deze succesvolle vertegenwoordiging van de 
culturele sector als geheel is van groot belang gebleken ten tijde van de coronacrisis om de continuïteit en de toekomst van de 
culturele sector te waarborgen.

Samenstelling raad van toezicht 

In 2020 is door de raad in samenspraak met de directie een profiel opgesteld voor te werven leden van de raad om de vacature 
van mevrouw van Kampen en de per 2021 vrijkomende positie in de raad van de heer Straatman te vervullen. Ook is besloten 
de raad uit te breiden, in eerste instantie tot zes leden. De basis daarvoor was het bestaande protocol daarvoor uit 2014 dat is 
geactualiseerd in een memo en profiel dat werd goedgekeurd in de vergadering van 3 juni. Ook is als bijlage bij dit profiel een 
competentiematrix ontwikkeld. 
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De werving van nieuwe leden vond openbaar plaats en is begeleid door Gert-Jan Jongkind van Bestman BV. 

Op 26 november stemde de raad met trots en plezier in met uitbreiding van de raad met Ellen Bien, Pierre Heijnen en Hélène 
Oppatja. De nieuwe raad van toezichtleden krijgen in 2021 een inwerkprogramma waarbij ze kennis maken met medewerkers 
en de organisatie. 
 
 
Tenslotte 

De raad van toezicht van DMC ontvangt geen bezoldiging, hanteert de Governance Code Cultuur, Fair Practice en de Code 
Diversiteit en Inclusie, en heeft vastgesteld dat de salariëring van de directeur de WNT-norm niet overschrijdt. Een toelichting 
hierop is opgenomen in de jaarrekening. 

De raad van toezicht complimenteert de directie en alle medewerkers van de stichting met de getoonde inzet. Er is ondanks 
de coronacrisis en de complexe opgave om Amare voor te bereiden professioneel en gemotiveerd gewerkt aan een waardevol 
resultaat. 

Den Haag, april 2021, namens de raad van toezicht

Hans Biesheuvel (voorzitter)

Free Hand



Stichting Dans- en Muziekcentrum Jaarverslag 2020 — 6

Verslag van de raad van toezicht

De heer J.H.A.S. Biesheuvel
Founder en voorzitter Stichting ONL voor Ondernemers (onbezoldigd), 
DGA Habest Holding BV, 
Voorzitter van het bestuur Stichting Podium van de Stad (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Qredits Microfinanciering Nederland (bezoldigd), 
Lid Raad van Toezicht bij Dutch Security TechFund (bezoldigd), 
Voorzitter Raad van Commissarissen Movares (bezoldigd)
Datum in functie DMC : 08-12-2016
Einde tweede termijn:08-12-2024

De heer M.R. Ramlal
Functies: Hoofd systeemtoezicht Autoriteit Persoonsgegevens, Lid Raad van Toezicht Filmhuis Den Haag, Passionate Bulkboek, 
eigenaar bedrijf Gespreksmaker, Voorzitter Talk-Theater Rotterdam, bestuurslid Everyday People
Datum in functie DMC : 17-06-2015
Einde tweede termijn: 17-06-2023

Mevrouw V.C.W.M. van Hulst
Functies: directeur-bestuurder Stichting Theaterfestival Boulevard, directeur-bestuurder Stichting Bosse Nova, intendant Fast 
Forward Fonds Podiumkunsten, bestuurder Kunsten ’92, adviseur sport- en cultuurevenementen Provincie Overijssel, comité van 
aanbeveling Kunst in de Klas.
Datum in functie DMC : 11-10-2018
Einde eerste termijn: 30-06-2021

De heer G.J. Straatman 
Functie: Partner / Accountant Deloitte Accountants BV
Datum in functie DMC : 20-03-2013
Einde termijn: 31-05-2021
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Bestuursverslag
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Een jaar van transitie en een vroegtijdig afscheid

Dat 2020 een bijzonder jaar zou worden voor het Zuiderstrandtheater was al lang voorzien. Het zou het laatste volledige 
kalenderjaar zijn waarin het markante theater aan het Zuiderstrand de deuren open zou zetten voor duizenden bezoekers, 
honderden producties en projecten, culturele verhuringen, zakelijke events en congressen. Het zou ook het jaar zijn waarin 
we een feestelijk en bij voorbaat weemoedig afscheidsseizoen van Scheveningen zouden starten met de zelf geproduceerde 
volksopera Maduro, een ode aan een Haagse volksheld. 
 
Zoals we allemaal inmiddels weten liep alles anders. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden de deuren van het theater 
gesloten en stond de wereld in het teken van de covid19 pandemie. Er volgden gehele en gedeeltelijke lockdowns, podia 
moesten dicht of konden slechts beperkt publiek ontvangen. Anderhalve meter werd een begrip en een symbool voor zowel 
verlies en onzekerheid als voor inventiviteit en vastberadenheid. Voor onze organisatie betekende het, net als voor alle collega 
instellingen en vooral de uitvoerende kunstenaars, dat er activiteiten en voorstellingen werden afgezegd of verplaatst. We 
zouden in het Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk present zijn met circa 200 (inter) nationale voorstellingen. Het werden 
75 voorstellingen met (beperkt) publiek en 94 livestreams. Exclusief de programma’s van onze huisgezelschappen Nederlands 
Dans Theater (23) en Residentie Orkest (15). 

2020 was als een oneindige golfslag van aan- en afwezigheid. 
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1. Amare
Wat wel ‘gewoon’ doorgang vond en een steeds 
prominentere plek innam was de ontwikkeling van 
het nieuwe gebouw Amare en de voorbereidingen 
van de verhuizing daarnaartoe. Het traject was (en is) 
veelomvattend, complex en intensief. Tegelijkertijd gaf 
het ons als organisatie iets om naartoe te werken in 
de lockdown. Terwijl vele collega-theaters grotendeels 
stilvielen werd door onze organisatie volop gewerkt en 
was vrijwel iedereen betrokken bij een (deel)project. 
Medewerkers werden gevraagd om op onderdelen bij te 
springen omdat zij in hun eigen functie minder te doen 
hadden.  

Het overleg met de gemeente, aannemer Cadanz en onze 
partners werd in 2020 in frequentie opgevoerd. Rond de 
vele onderwerpen en opgaven zijn werkgroepen ingericht 
met vertegenwoordigers uit de vier instellingen. Het 
tweewekelijkse directieoverleg 4D, waarin de vier directies 
van de toekomstige Amare bewoners zitting hebben, 
nam een belangrijke plek in als het gaat om informatie-
uitwisseling, afstemming en besluitvorming. Het onderling 
vertrouwen in de samenwerking tussen de organisaties is 
zichtbaar toegenomen en manifesteerde zich in een veelheid 
aan initiatieven, gezamenlijke werkgroepen en artistieke 
plannen.  

Om het geheel te kunnen overzien en de voortgang te 
kunnen monitoren is in de loop van 2020 een transitieplan 
opgesteld waarin alle processen en projecten in kaart 
zijn gebracht en een draaiboek met een planning van alle 
werkzaamheden. 
 
Hieronder beschrijven we de belangrijkste verschillende 
aandachtsgebieden op hoofdlijnen. 

1.1 Gebouw en inrichting

De (af)bouw ging in 2020 ondanks de pandemie voort. Onze 
toekomstige rol als hoofdhuurder en beheerder van het 
pand gaf ons een grote verantwoordelijkheid in het toezien 
op de kwaliteit van de realisatie volgens de oorspronkelijke 
eisen. Wekelijks ontvingen wij (en nog steeds) lijsten met 
vragen over functionele en technische uitvoeringen met 
soms ook aanpassingen waarover onze visie werd gevraagd. 
Het ontwerp van het gebouw en de detaillering en kwaliteit 
in de uitvoering zijn van internationale allure. Met name de 
zalen in Amare zijn indrukwekkend. 
 
Een aantal onderdelen hebben onze aandacht en zorg, 
bijvoorbeeld de krachtstroomvoorziening in de zalen, de 
opbouw van de toneelvloer en mogelijk geluidoverlast in 
de foyers als gevolg van de vides. Deze zorgen zijn met 
de gemeente gedeeld en zullen ook in 2021 op de agenda 
blijven. 

In 2020 is gestart met het ontwerp van de inrichting 
van de (publieke) ruimtes. Amare wordt opgeleverd met 
compleet ingerichte zalen. Voor de inrichting van de foyers, 
restaurants, horecavoorzieningen als bars en buffetten, 
garderobes, kleedkamers, kassa’s, congresruimtes, 
educatieruimtes, wayfinding, narrowcasting en kantoren 
zijn wij zelf verantwoordelijk. Al deze functies worden pas 
geleverd en ingebouwd na oplevering in de zomer van 2021. 
Voor het ontwerp van al deze onderdelen hebben we een 
team van architecten en ontwerpers samengesteld waarmee 
een samenhangend en divers ontwerp is gerealiseerd dat 
wordt aanbesteed. Er is ingezet op kleur, sfeer en flexibiliteit 
zodat bijvoorbeeld in de break-out-rooms ook kindertheater 
kan worden gepresenteerd en de voormalige locatie voor de 
kassa (die naar het midden van het pand is verplaatst) een 
mogelijke plek is voor een mediastudio.

1.2  Samenwerking/dienstverlening 
partners 

We hebben afgelopen jaar in verschillende 
werkgroepen over alle onderwerpen en aspecten van 
de gebruikersovereenkomsten en het ‘samenwonen- en 
werken’ in Amare afstemming gezocht met de partners. 
Zaken als BHV en veiligheidsbeleid, klein dagelijks 
onderhoud, receptiefunctie, werkplaatsen, kaartverkoop, 
theatertechniek, catering etc. zijn beschreven in een 
Producten- en Dienstencatalogus. Daarnaast werd gewerkt 
aan SLA’s. 

We hebben ons hierin laten ondersteunen door een 
gespecialiseerd bureau Drees & Sommer, dat ons ook 
adviseert over de inrichting van de facilitaire organisatie 
en een facilitair managementsysteem. We hebben te 
maken met een bijzondere constructie waarbij de bouwer 
Volker Wessels nog 25 jaar verantwoordelijk blijft voor het 
eigenaren – en gebruikersonderhoud. Dit vraagt van ons in 
Amare een andere werkwijze dan we gewend zijn.
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1.3   ICT-netwerk Amare en migratie 
naar microsoft office 365

Na een zorgvuldige aanbesteding is begin 2020 een 
overeenkomst gesloten met een ICT-netwerkpartner 
Fourtop. Samen met hen is vervolgens tijdens de bouw 
het ICT-netwerk in Amare gerealiseerd. In de loop van 
2021 - voor de verhuizing - migreren we onder hun 
begeleiding naar Microsoft Office 365 zodat we ook in 
kantoorautomatisering een belangrijke stap zetten in 
professionalisering. AVG en netwerkbeveiliging staat hoog 
op de agenda en is een specialiteit van onze leverancier en 
netwerkbeheerder. Wel hebben wij zorgen over het 4/5 G 
netwerk in Amare waarvan de dekking door de betonnen 
constructie beperkt is. Hiervoor zullen extra investeringen 
nodig zijn.  

1.4 Horeca 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de horeca in Amare 
bracht 2020 ons nieuwe inzichten. Het voornemen om de 
horeca zelf te gaan exploiteren, en daarvoor een aparte BV 
op te richten, hebben wij laten varen. Met het oog op de 
bedrijfsrisico’s die in de post-covidtijd hoog zullen blijven en 
de enorme hoeveelheid dossiers die om aandacht vragen, 
is gekozen voor samenwerking met een ervaren partner 
die de focus kan leggen op de horeca. Uitgangspunt voor de 
samenwerking blijft synergie en een horeca organisatie die 
in stijl en kwaliteit aansluit bij Amare, als gastvrij theater 
en concertgebouw. In dat kader zijn we een aanbesteding 
gestart om een horecapartner te vinden voor de ver-
schillende onderdelen: Theaterrestaurant, Stadskantine  
en Congrescatering.  

De publiekshoreca rond de voorstellingen en concerten 
houden wij in eigen beheer. Voor de drankleveranties 
hebben wij in 2020 dan ook contracten afgesloten met 
Heineken en Vrumona. 

Het vaste team van de afdeling horeca, dat door corona 
veel minder om handen had dan in andere jaren, heeft 
zich enorm ingezet om de werkzaamheden in Amare 
voor te bereiden en is erin geslaagd een bijzonder nuttige 
bijdrage te leveren. Denk hierbij aan het uitwerken van 
werkbeschrijvingen, het adviseren in het interieurontwerp, 
het maken van personeelsplanning en het uitwerken van de 
functionele inrichting.

1.5 Communicatie en marketing

2020 was behalve het jaar van corona ook het jaar waarin 
het merk Amare steeds meer vorm kreeg. Begin 2020 zijn 
we gestart met de ontwikkeling van de merkstrategie en de 
visuele identiteit voor Amare, samen met creative agency 
Silo. Dit deden we in samenwerking met de marketeers 
van de drie partners van DMC: het Residentie Orkest, 
Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. 

Allereerst werden de merkbelofte, merkessentie en 
merkwaarden geformuleerd, volgens het model van het 
Merkhuis. Aansluitend werd de visuele identiteit aangepakt, 
dat is alles wat Amare concreet en herkenbaar maakt in 
de communicatie. Het bestaat onder andere uit het logo, 
het kleurgebruik, de tone of voice en een vast lettertype. 
Dit alles is vastgelegd in de Amare styleguide. In mei 
2020 hielden we een (digitaal) merkontbijt voor personeel 
van DMC om de nieuwe identiteit te lanceren. Bij die 
gelegenheid werd een brandbook geproduceerd, waarin de 
merkidentiteit vorm kreeg.

Vanuit die basis werd in 2020 de aanzet gegeven tot de 
ontwikkeling van het marketing-communicatie plan, voor 
een effectieve overgang van Zuiderstrandtheater naar 
Amare met behoud van onze bestaande klanten. 

Bij het bouwen van het nieuwe merk Amare ligt de 
nadruk in de marketingstrategie op online content en 
storytelling: in de aanloop naar de opening zijn digitale 
kanalen belangrijk voor zowel het vasthouden van bestaand 
publiek als het warm maken van nieuwe publieksgroepen. 
In november 2020 startten we met de eerste versie van 
de website amare.nl, en vanaf dat moment waren ook de 
social mediakanalen van Amare in de lucht. Ook de digitale 
kanalen van het Zuiderstrandtheater, waar we een groot 
bereik hebben, worden gebruikt om ons huidige publiek te 
enthousiasmeren. 

De lancering van de Amare website vormde ook de start van 
de gezamenlijke interne communicatie in de vorm van een 
maandelijks nieuwsbrief voor alle medewerkers van de vier 
organisaties. 

In december 2020 werd het marketingteam versterkt met 
een content marketeer en een multimedia vormgever, 
zodat een begin kon worden gemaakt met de productie van 
content en middelen voor Amare.

https://www.fourtop.nl
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1.6 Programma

In 2020 is, ondanks de vele onzekerheden door de covid-
crisis, door het programmeringsteam samen met marketing 
en directie intensief gewerkt aan de ontwikkeling van 
een programmeringsvisie voor het nieuwe Amare. Voor 
alle speelplekken in en rond Amare worden de keuzes 
voor voorstellingen, concerten of projecten in muziek, 
muziektheater, dans en community art gemaakt vanuit 
een aantal criteria die gaan over artistieke kwaliteit en 
inclusie, betrokkenheid, duurzaamheid, de stad Den Haag 
en potentieel bereik. Langs deze richtlijnen ontstaat het 
programma voor Amare en de Nieuwe Kerk dat vanaf de 
herfst van 2021 te zien zal zijn.
 
Er is ook hard gewerkt aan het OPEN Festival dat speelt 
van 19 tot en met 21 november 2021. Met een gevarieerde 
driedaagse programmering speelt Amare zich (inter)
nationaal in de schijnwerpers. Alle vierkante meters van het 
gebouw worden bespeeld en gebruikt, met programmering 
in zowel de zalen als de publieke ruimtes. De voorstellingen 
variëren van hoogwaardige programma’s in de zalen tot 
korte pop-up performances in de foyers, restaurants en 
andere publieke ruimten. Hierbij presenteert Amare een 
spannende mix van wat alle bewoners te bieden hebben, 
zodat bezoekers kunnen ervaren wat zij in de toekomst 
van Amare kunnen verwachten. De zondag van het OPEN 
Festival staat in het teken van jong tot oud, met als 
hoogtepunt een familievoorstelling voor alle leeftijden.

Daaraan gaat vooraf in september een bijzonder 
stadsproject, WIJ Den Haag, waarin Amare de stad intrekt 
en samen met bewoners en kunstenaars uit Den Haag een 
culturele reis door alle wijken van de stad maakt.
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2.1  Verschijnen en verdwijnen: 
effecten corona op programma

Programmeren in corona tijd betekent korter dan ooit op 
de bal (her)programmeren. Vanaf maart stond door de 
lockdown en de sluiting van culturele instellingen de hele 
programmering ter discussie. Er ontstond grote schade door 
overmacht bij zowel producenten en bespelers als podia en 
niet te vergeten de vele toeleveringsbedrijven en partners op 
het gebied van horeca, techniek, productie, educatie en vele 
andere van de zelfstandigen of bedrijven die in de culturele 
en creatieve sector werkzaam zijn. Er werd in opdracht 
van de brancheverenigingen een landelijke richtlijn voor 
financiële condities opgesteld door ‘de commissie Scholten’ 
(onder voorzitterschap van ex directeur Henk Scholten) 
voor het verplaatsen van voorstellingen of, als er toch met 
beperkte capaciteit gespeeld mocht worden, aangepaste 
voorwaarden. Ook werden er landelijke afspraken gemaakt 
over hoe om te gaan met al betaalde tickets. Deze konden 
worden behouden in geval van verplaatsing, omgezet 
worden in een gift of geretourneerd. Van alle tickets waarop 
teruggave van toepassing was werd 5 procent omgezet in 
een gift die door ons werd gedeeld met de bespelers en 26% 
van de tickets omgezet in vouchers, later te besteden aan 
een voorstelling.

Toen er aan het einde van de eerste lockdownperiode weer 
beperkte openstelling mogelijk was van de zalen (eerst op 
‘anderhalve meter’ en later in het jaar slechts voor 30 man 
publiek) is het theater met financiële hulp van onder meer 
het Kickstartfonds aangepast en ‘coronaproof’ gemaakt. 
De theaters in Nederland hebben aangetoond dat het goed 
mogelijk is op een veilige wijze publiek te kunnen blijven 
ontvangen. Uiteraard was dat allerminst rendabel, maar 
het voldeed wel aan een wens bij veel bezoekers en, nog 
belangrijker, het hield kunstenaars aan het werk.

Door de beperkingen zijn veel grote producties 
geheel teruggetrokken en niet verplaatst. Ook was de 
terughoudendheid groter van internationale gezelschappen 
door steeds wisselende regelgeving per land. Er zijn 
programma’s die het daglicht pas in Amare gaan zien zoals 
de community opera Maduro over de tragische geschiedenis 
van George Maduro, die aan zijn grote onbaatzuchtigheid 
een eeuwig voortbestaan in Madurodam dankt. Of het 
roemruchte Australische circustheatergroep Circa dat in 
Sacre intens voelbaar maakt hoe we meedeinen in een 
eindeloze cadans van geboorte, dood en wedergeboorte. 
 

Tegelijkertijd hebben kunstenaars een enorme veerkracht 
getoond om met nieuwe programma’s te komen. Veelal 
programma’s in kleinere bezetting die twee keer op een 
dag konden spelen. En sommige makers gingen verder, 
zoals Schippers & Van Gucht en Het Zuidelijk Toneel met 
Radman, een origineel luisterverhaal in een 18 meter 
hoge reuzenrad. Het meest coronaproof theateruitje dat 
in samenwerking met het festival De Betovering naast het 
Zuiderstrandtheater zou staan, maar net een paar dagen 
voordien toch door nieuwe regelgeving werd ingehaald. 
Of Amos Ben Tal/Off Projects die met 60 In Real Time een 
remake maakte van eerder werk: een rake combinatie van 
dans op toneel, college en een talkshow over tijd. Vanuit 
de Nieuwe Kerk streamden we op verschillende platforms 
de Nationale Divali lezing in samenwerking met Stichting 
Hindoe Onderwijs Nederland, Residentie Orkest en Sanatan 
Hindoe Parishad Nederland. Deze viering met onder meer 
een videoboodschap van minister-president Mark Rutte en 
de president van de republiek Suriname, Chan Santokhi 
werd meer dan 20.000 keer bekeken vanuit Nederland, 
Suriname en India. 

2.1.1  Reflectie op programma: van volle zalen tot 
Zuiderstrand Theater Live.

Het programma voor 2020 kwam tot stand op basis van de 
drie pijlers vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017-
2020: (inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed 
publiek en culturele diversiteit met focus op de disciplines 
muziek, dans en opera, met inbegrip van muziektheater, 
musical, show, cabaret en circus en ruim baan voor Haagse 
talenten/gezelschappen/festivals/initiatieven, met inbegrip 
van Haagse amateurkunst.

Op het gebied van (inter)nationale excellentie lieten we 
een mooie staalkaart zien in de eerste maanden van 
2020 met bijvoorbeeld een “betoverend mooie L’Orfeo” 
(NRC) door de Reisopera, Studio Drift en Nanine Linning, 
Concerto Supergrosso met “vurige momenten” (NRC) van 
de Nederlandse Bachvereniging en “geweldenaar op het 
klavier” (Trouw) Alexei Volodin. We verwelkomden ook 
het Holland Dance Festival dat met drie internationale 
dansvoorstellingen het publiek niet alleen ademloos 
achterliet, maar in geval van Gauthier Dance met Eric 
Gauthier ook het publiek en masse in beweging kreeg met 
een vogue class. Toen we in coronaproof opstelling weer 
open mochten trapten we af met het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw meets Ruben Hein. 

Met veelal volle zalen brachten we de eerste maanden 
ook kwaliteit voor een breed publiek. Met onder meer 
Showponies 2 door Alex Klaasen die daarmee het “uitgedoste 
lachsketchje-dansje-liedje-genre in een grotendeels roze 
nieuwe mantel” (theaterkrant) steekt, muzikale uitsmijters 
waren er met Let it be: Abbey Road door The Analogues en 

2.  Zuiderstrandtheater en Nieuwe Kerk in 2020
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Van Mozart tot Madonna door Tania Kross en in coronasetting 
twee keer op een avond Danny Vera. Families bleven vol 
verwondering achter in de ruimtevaartshow van André 
Kuipers & Sander Koenen en de theateralliantie bracht drie 
avonden Annie, de musical in een enorme frisse bewerking. 
Onze opgave om een inclusie en diversiteit in ons 
programma tot stand te brengen is sinds 2019 omgedoopt 
tot De Stad als Curator. We vieren culturele feestdagen 
en -festivals en ontwikkelen programma’s samen met 
partners die thuis zijn in een specifieke niche en die de 
culturele behoefte van een specifieke community precies 
kunnen duiden. Deze programmalijn werd, behalve met 
€ 75.000 door de Gemeente Den Haag, ondersteund met 
fondsbijdragen van VSB Fonds, Fonds Cultuurparticipatie 
en BankGiroLoterij. De bijdragen van Gemeente Den 
Haag is besteed aan een deel van de loonkosten van de 
stadsprogrammeur, aan twee concerten met de Turkse 
meester instrumentalist Ahmet Aslan, de eerdergenoemde 
livestream van Divali en in het kader van Gnawa Festival in 
samenwerking met Multicultureel Jongerengeluid aan de 
muzikale uitwisseling tussen Shakuar en het Residentie 
Orkest. De muzikale uitwisseling was voor beide zo tof dat 
overwogen wordt een album uit te brengen. 
 
Daarnaast presenteerden we in samenwerking met Desiyup 
twee Yoga Nidra ligconcerten, met eeuwenoude Raga 
muziek invloeden, voor jonge gezinnen en voor volwassenen. 
Aan werkelijk alles was gedacht zoals borstvoedingsruimtes 
voor moeders. Ook zetten we het stadspodium voort in het 
Zuiderstrandtheater, een plek waar lokale initiatieven zich 
kunnen presenteren in een meer informele setting. We 
hebben nog enkele live stadspodia kunnen doen met Meyer 
& Chaffaud en Muziekcentrum 1001 nacht. 

Het digitale antwoord op het stadspodium tijdens de 
eerste lockdown volgde al snel: ZST live. Via facebook 
werden vanuit huiskamers programma’s gestreamd en 
community-based geprogrammeerd met ons netwerk van 
partners. We konden hierdoor onze band met bestaand 
publiek vasthouden en artiesten helpen die hun inkomsten 
zagen verdampen. Resultaat was een gevarieerde mix van 
amateurs, conservatorium studenten en professionals, 
kijkers vanuit de hele wereld en donaties. Vervolgens is dit 
uitgebreid naar livestreams vanuit de havenfoyer vanuit 
het Zuiderstrandtheater met onder meer Daria van den 
Mercken, Music from James bond met Dorona Albert en 
Ensemble de formule. In totaal 79 ZST live evenementen  
en 4546 uur kijktijd.

Top 10 best bekeken livestreams/video’s op 
Zuiderstrandtheater YouTube   
1. Farid Sheek    1728 
2. Dorona Alberti    634 
3. Matangi - Canto Ostinato   439 
4. Daria van Bercken    387 
5. Matangi Haydn     296 
6. Nikolai Meeuwen   247 
7. Nitin Parree Quartet   237 
8. Wolfert Brederode   186 
9. Tess et les Moutons   182 
10. Ensemble de Formule   137

Alle kanalen bijeen, alle events bijeen
(Facebook, YouTube, Vimeo) 
 
Views     204074
Kijktijd in uren    7398,57
Kijktijd in dagen    285,44
Events (livestreams)   94

Cijfers Livestreams 2020
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2.1.2 Festivals
We spreken van geluk dat twee eigen festivals in 2020 door 
hebben kunnen gaan. Beide festivals zijn mede mogelijk 
gemaakt door steun vanuit culturele projecten Gemeente 
Den Haag. 

Recensent Maartje Stokkers gaf vier sterren in de Volkskrant 
voor de openingsavond van het Haags Februari Festival: 
“... vervuld van een kamermuzikale gulheid en geestdrift”. 
Naast werken van Beethoven en tijdgenoten was er een 
groot aantal Nederlandse premières van hedendaagse 
componisten zoals Brett Dean, Uri Cain en Peter Stamm. 
Naast zes concerten, met maar liefst 62 optredende musici 
en Duitse artist in residence Ensemble 4.1 waren er ook 
bijzondere samenwerkingen met o.a. Antje Weithaas, 
Simply Quartet, Silvia Careddu, Elise Karen Tavenier, Tim 
Brackman, Pieter van Loenen, Alexander Warenberg, Aidan 
Mikdad, Alon Sariel, Pieter de Koe, Enrico Pace, Quirine 
Viersen. Het festivalbezoek is ten opzichte van de vorige 
editie gestegen met 61%, van 1.080 naar 1.761 bezoekers. 
Een uitgebreide evaluatie is op te vragen.
 
Festival Sacred songs vond tussen twee lockdowns plaats. 
Toen het eerste applaus klonk bij het openingsconcert, 
verzuchtte zangeres Ghalia Benali: “I have missed this 
sound so much, for musicians it’s the oxygen to be able to 
perform. Thank you so much”. Sacred Songs legt de focus 
op de muzikale rijkdom achter de religieuze diversiteit die 
de huidige samenleving kenmerkt en wil het publiek laten 
kennismaken met zowel bekende als verborgen tradities, 
rituelen en genres. De succesrijke programmalijnen van 
de vorige edities – Sufi Spirit en Women’s Voices – werden 
uitgebreid met Sacred Nature, Meditation en The Real 
Experience. We ontvingen onder meer Trio Ghalia Benali, 
Trio Merope, Wishful Singing i.s.m. dansgezelschap 
Kalpanarts, spoken word artiest Siela Ardjosemito-Jethoe 
en filosoof Stine Jensen en The Real Experience olv Leo 
Davelaar. Elk concert was ook eenmalig via een live stream 
thuis te bekijken. Een uitgebreide evaluatie is op te vragen. 

2.1.3 Steun aan lokale partners & ambities 
Tussen al het verdwijnen en verschijnen in hebben we 
zo veel mogelijk voor Haagse partners programma’s 
mogelijk willen maken. Begin januari was het 
uitverkochte nieuwjaarsconcert van Winternachten 
en Zuiderstrandtheater met onder meer Ellen ten 
Damme, Wende, Ramsy Nasr, Fresku en Antjie Krog. 
Ook presenteerden we in samenwerking met Muzee 
de laatste pop up editie in de Lourdeskerk van Club 
Lourdes aan Zee. We beoogden hiermee een nieuwe 
podiumplek voor Scheveningen te stimuleren wanneer het 
Zuiderstrandtheater ter ziele gaat. We staken onze nek uit 
en garandeerden financieel de beschikbaarheid van de kerk 
nog tot 2021, maar we konden helaas geen langnek zijn en 
dit écht goed van de grond krijgen samen met Muzee.

 
In coronatijd bleven we flexibel voor onze huisgezelschappen 
met planningen die regelmatig wijzigden. We zijn trots 
en met ons vele kijkers op de wereld op de hoge kwaliteit 
livestreams door het Nederlands Dans Theater en het 
Residentie Orkest. We maakten initiatieven (mede) mogelijk 
zoals het online Allerzielenconcert van Kwekers in de Kunst 
en de opnames van Angel van Maxim Shalygin, uitgevoerd 
door Merel Vercammen (viool) en Maya Fridman (cello). Ook 
doopten we het gerestaureerde orgel in de Nieuwe Kerk 
tijdens het uitfestival met veelzijdige concerten die het orgel 
lieten blazen, vliegen en fluiten. En maakten we heel veel 
kinderen en ouders gelukkig door de mogelijkheid te bieden 
hun groep 8 eindmusical in het Zuiderstrandtheater op te 
voeren. 

2.2. Educatie

Alle schoolvoorstellingen die gepland stonden in 2020 en 
waarbij we ruim 1600 leerlingen uit het basis onderwijs 
zouden ontvangen, konden door de beperkingen van 
corona niet doorgaan. Begin 2020 vond voor de twee keer 
de luistercursus plaats door Brechtje Roos waarbij niet de 
feitelijke kennis over muziek centraal stond, maar waar het 
ging om de gelaagdheid van muziek te leren herkennen.
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Vier met ons
het allerlaatste
seizoen in het
Zuiderstrandtheater

Voor meer informatie
www.zuiderstrandtheater.nl

september t/m
december 2020

Dit programma 
wordt nog steeds 
aangevuld.

Zie voor de meest actuele 
informatie en achtergronden
www.zuiderstrandtheater.nl

Kaarten en informatie

Kaarten voor alle 
voorstellingen zijn te koop 
in de hal van de centrale 
bibliotheek aan het Spuiplein, 
telefonisch via 070 88 00 333 
en via

www.zuiderstrandtheater.nl

Programma
Zuiderstrandtheater
en Nieuwe Kerk

Vier met ons
het allerlaatste
seizoen in het
Zuiderstrandtheater

september t/m 
december 2020

zaterdag 28 november

Merope & Jauna Muzika
Sacred Nature

Het Litouwse ensemble Merope brengt samen 
met het veelgeprezen Litouwse koor Jauna 
Muzika een muzikale ode aan de natuur en de 
nacht.

Wereldmuziek Nieuwe Kerk
19.00 en 21.30 uur

zondag 27 september

Koninklijk Conservatorium
Radio West Concert

De studenten van het Koninklijk 
Conservatorium laten horen wat ze in huis 
hebben. Van strijkers tot slagwerk en van 

kamermuziek tot jazz.

Klassiek  Nieuwe Kerk
16.00 uur

dinsdag 13 oktober

Ahmet Aslan
Somewhere on Earth Europe Tour

Meester instrumentalist met een geheel eigen 
interpretatie van de Turkse volksmuziek.

Wereldmuziek Zuiderstrandtheater 
19.00 en 21.30 uur 

zondag 25 oktober

Ciconia Consort
Een schilderijententoonstelling

Het Ciconia Consort en het LAM Museum 
slaan de handen ineen. Geïnspireerd door 
de beroemde Schilderijententoonstelling 
van Moessorgski nemen zij je mee op 
een bijzondere muzikale en visuele 
ontdekkingsreis. 

Klassiek Nieuwe Kerk
15.00 en 17.15 uur

zaterdag 14 november

Holland Baroque & Wu Wei 
Silk Baroque

Holland Baroque heeft een voorliefde voor 
klankkunstenaars voor wie improviseren en 
componeren een tweede natuur is.

Klassiek Nieuwe Kerk
19.00 en 21.00 uur

zondag 29 november

Wishful Singing, Kalpana 
Raghuraman, Siela Ardjosemito-
Jethoe
Women’s Voices

Centraal staan vrouwenstemmen uit het 
heden en verleden; poëzie, teksten en muziek 
van vrouwelijke vrijdenkers, vernieuwers en 
verbinders.

zondag 20 december

Thinc- The Incidental Choir
A Romantic Christmas Carol Consort

Het sprankelende kerstconcert van THINC is de 
perfecte manier om in de kerstsfeer te komen. 
Sfeervolle en feestelijke kerstliederen bij 
kaarslicht: van eeuwenoud tot hedendaags, van 
klassiek tot Broadway.

Klassiek Nieuwe Kerk
15.30 uur 

vrijdag 25 december

Liza Ferschtman
Sonates van Biber

De grootste vioolvirtuoos van de 17de eeuw 
heette Heinrich Ignaz Franz Biber. Tot zijn 
gedurfdste werk behoren de ‘Sonates over de 
mysteriën van de rozenkrans’.

Klassiek Nieuwe Kerk
13.30 en 15.30 uur 

zaterdag 26 december

Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet
Feest met Mahler

De heren van het Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet hebben een grote liefde voor Mahler. 
En dat laten ze graag horen.

Klassiek Nieuwe Kerk
13.30 en 15.30 uur 

woensdag 30 december

Thomas De Stoomlocomotief 
Theatertour
Thomas en het Circus (2+)

Volg het spoor met Percy, James, Gordon en 
de Dikke Controleur, die met mooie decors 
en vrolijke muziek het hele gezin een vrolijke 
middag bezorgt.

Jeugd & Familie Zuiderstrandtheater 
14.00 en 16.00 uur 

woensdag 2 december

Ernst, Bobbie en de rest
“Pimp de Sint” Show

Sinterklaas is dit jaar een stuk hipper dan 
anders. Hij is zelfs helemaal bling bling. 
Heerlijk vindt Sinterklaas dat nieuwerwetse. 

Jeugd & Familie Zuiderstrandtheater
13.30 en 16.00 uur 

zondag 6 december

Koninklijk Conservatorium
Radio West Concert

De studenten van het Koninklijk 
Conservatorium laten horen wat ze in huis 
hebben. Van strijkers tot slagwerk en van 
kamermuziek tot jazz.

Klassiek Nieuwe Kerk
16.00 uur

donderdag 10 december

Aynur

Aynur, dé ster uit Turkije die Koerdische 
liederen met de wereld kennis heeft laten 
maken is nu terug met haar nieuwe album 
release! 

Wereldmuziek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.30 uur 

zaterdag 12 december

Ciconia Consort
Scandinavische wintersprookjes

Ciconia Consort voert je samen met stersoliste 
Karin Strobos door de wondere wereld van Peer 
Gynt, Santa Lucia en verhalen uit Lapland.

Klassiek Nieuwe Kerk
16.00, 19.00  en 21.15 uur

zondag 13 december

Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw
A christmas eve with Trijntje & Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw

Geniet van een swingende kerstavond met 
het Jazz Orchestra of the Concertgebouw met 
Trijntje Oosterhuis.  

Jazz Zuiderstrandtheater
14.30 en 17.00 uur 

vrijdag 18 december

Holland Baroque
KloosterKerst

Samen met een solistenensemble van vijf 
zangeressen overbrugt Holland Baroque lang 
vervlogen tijden met gregoriaanse klanken.

Klassiek Nieuwe Kerk
19.00 en 21.00 uur 

vrijdag 18 december

Introdans
AMAZING ASIA

Azië vormt de inspiratiebron voor een 
programma met Kaash vna Akram Khan en een 
nieuwe creatie van Regina van Berkel. 

Dans Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur 

zondag 15 november

Koninklijk Conservatorium
Radio West Concert

De studenten van het Koninklijk 
Conservatorium laten horen wat ze in huis 
hebben. Van strijkers tot slagwerk en van 
kamermuziek tot jazz.

Klassiek Nieuwe Kerk
16.00 uur

vrijdag 20 november

Sinfonia Rotterdam
Volksmuziek en Dansen

Geflankeerd door de bekende barokdansen uit 
de Holbergsuite verrast Sinfonia Rotterdam met 
klanken uit het Midden-Oosten. 

Klassiek Nieuwe Kerk
19.00 en 21.00 uur

zaterdag 21 november 

Ensemble Constantinople & Ghalia 
Benali
In the footsteps of Rumi

Sufi Spirit zet de schijnwerpers op de beroemde 
Perzische dichter en soefi-mysticus Djalal al-
Din Rumi.  

Wereldmuziek Nieuwe Kerk
16.30 en 20.30 uur

zondag 22 november

Tallis Scholars
Sacred Songs

De onvolprezen Tallis Scholars brengen 
een programma met enkele van de grootste 
meesters van de Spaanse polyfonie, met 
als hoogtepunt het requiem dat Tomás Luis 
de Victoria schreef voor de begrafenis van 
keizersweduwe Maria van Spanje.

Klassiek Nieuwe Kerk
15.00 en 19.30 uur

dinsdag 24 november

Jeangu Macrooy
Horizon Theatertour

Jeangu Macrooy werd uitverkoren Nederland 
te vertegenwoordigen op het Eurovisie 
Songfestival dit jaar. Helaas ging dat niet door. 
Kom hem nu bewonderen in Den Haag. Zeer de 
moeite waard!

Pop Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.30 uur

woensdag 25 november

Nederlands Kamerkoor
Di Lasso’s tranen van Petrus

Orlando di Lasso, een van de grootste 
componisten uit de Renaissance, raakt aan 
de essentie van het verdriet en de strijd van 
Petrus, die Jezus verloochende.

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur

vrijdag 27 en zaterdag 28 nov

Nederlands Dans Theater*
Dare to say

NDT 2 danst twee wereldpremières van de 
onderscheidende makers Alexander Ekman en 
Dimo Milev.

Dans Zuiderstrandtheater
20.00 uur 

* Ook als livestream te bekijken

woensdag 28 t/m vrijdag 30 okt

Paul de Leeuw en Simone 
Kleinsma
Paul & Simone: Zonder Jou

Samen nemen deze toppers je mee op een 
muzikale reis door verleden, heden en toekomst 
waarin niets zekeris maar alles mogelijk.

Pop Zuiderstrandtheater
20.00 uur 

zaterdag 31 oktober

Stichting OFF projects
60 In Real Time

“60 in Real Time is een intieme avond waarin 
dans, live muziek, gesprek en reflectie op 
het begrip tijd samengaan. OFFprojects is 
een collectief van voormalig dansers van 
het Nederlands Dans Theater en Batsheva 
Ensemble dat zich verzamelt rondom het werk 
van choreograaf en componist Amos Ben-Tal.“

Dans Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur 

zaterdag 31 oktober 2020

Jeroen van Veen
The Best of Einaudi

Pianist Jeroen van Veen speelt de bekendste 
werken van de beroemde componist Ludovico 
Einaudi, geschreven voor piano solo.

Klassiek Nieuwe Kerk 
16.00 en 20.00 uur 

zondag 1 november

Dominic Seldis & James Pearson
Bodega Norton Concerten

De Engelse meestercontrabassist Dominic 
Seldis combineert zijn aanvoerdersrol bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest met virtuoze 
soloconcerten over de hele wereld.

Klassiek Nieuwe Kerk
15.00 en 17.00 uur

zondag 1 november

Stichting OFF projects
60 In Real Time

60 in Real Time is een intieme avond waarin 
dans, live muziek, gesprek en reflectie op het 
begrip tijd samengaan.  

Dans Zuiderstrandtheater
14.30 en 16.30 uur 

vrijdag 6 t/m zondag 8 nov  

Nederlands Dans Theater
Dare to say

NDT 2 danst twee wereldpremières van de 
onderscheidende makers Alexander Ekman en 
Dimo Milev.

Dans Zuiderstrandtheater
20.00 uur 

zondag 8 november

Amsterdam Sinfonietta & Kian 
Soltani
Road to Iran

Een concert met supertalent Kian Soltani en de 
wereldberoemde Iraanse kamancheh-speler 
Kayhan Kalhor.

Klassiek Nieuwe Kerk
15.00 en 17.00 uur

maandag 9 november

Guido Weijers
Oudejaarsconferentie

Weijers is terug om je een keiharde lachspiegel 
voor te houden terwijl de wereld in de fik staat. 
En lachen zal je!  

Cabaret Zuiderstrandtheater
20.00 

woensdag 11 november 

Rewire festival

Jon Hopkins

Polarity De Britse elektronische 
muziekproducer en klassiek pianist persenteert 
zijn nieuwe performance ‘Polarity’.

Pop Zuiderstrandtheater 
16.30 en 20.30 uur 

zaterdag 17 oktober

Residentie Orkest
Beethovens Egmont 

Beethovens’ ‘Egmont’ is niet vaak uitgevoerd. 
Nu met acteur Mark Rietman en sopraan 
Elizabeth Watts.

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur

zaterdag 17 oktober

Iris Hond
Home

In ‘Home’ verklankt Iris met haar band 
bijzondere verhalen van anderen op zoek naar 
een veilige plek. Mensen zonder huis, mensen 
die zich een vreemde voelen in de samenleving, 
van gevangenen tot nomaden en alles 
daartussenin. 

Pop Nieuwe Kerk 
19.00 en 21.30 uur 

zondag 18 oktober

Koninklijk Conservatorium
Radio West Concert

De studenten van het Koninklijk 
Conservatorium laten horen wat ze in huis 
hebben. Van strijkers tot slagwerk en van 
kamermuziek tot jazz.

Klassiek Nieuwe Kerk
16.00 uur

zondag 18 t/m dinsdag 20 okt

Radman
Het Zuidelijk Toneel & Schippers
& van Gucht

Unieke theaterbeleving op 18 meter hoogte in 
een reuzenrad.

Jeugd & Familie
v.a. 10.00 tot 16.30 uur 

maandag 19 oktober 2020

Maastheater
Verdwijnkast

Eindpresentatie van de Culturele Spelen

Jeugd & Familie Zuiderstrandtheater
13.30, 14.45 en 16.00 uur

19 en 20 oktober

Theater Sonnevanck
Pakketje met (4+)

Een feestje in het speellokaal rond de vragen: 
wat mag, wat mag niet en waarom?

Jeugd & Familie Zuiderstandtheater
12.00 en 15.30 uur 

woensdag 21 oktober 

Residentie Orkest
Spotlight on the Cellos

Vanavond richt het Residentie Orkest de 
spotlight op de eminente cellogroep. Met werk 
van o.a. Pärt, Reich en Dvorák/Birchall.

Klassiek Nieuwe Kerk
20.15 uur

vrijdag 23 oktober

Residentie Orkest
75 jaar vrijheid

Een echte klassieker uit de twintigste eeuw. 
Stravinsky’s indrukwekkende Suite ‘De 
Vuurvogel’, herzien in 1945, staat symbool voor 
het nieuwe leven na de donkere oorlogsperiode. 

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur

zaterdag 24 oktober

Metropole Orkest & Cello Giants

Het Metropole Orkest brengt drie waanzinnige 
cello-acts mee.

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur 

zondag 25 oktober

Residentie Orkest
Meet Matt Haimovitz 

Van concertzaal tot openluchtfestival en van 
Bach tot Jimi Hendrix. Matt Haimovitz weet 
liefhebbers én nieuwe luisteraars gegarandeerd 
te inspireren en te raken.

Klassiek Zuiderstrandtheater
14.15 uur

woensdag 30 september

Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw, Dennis Mackrel & 
Ruben Hein
Count Basie & Frank Sinatra

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw 
duikt in de roerige jaren vijftig, toen vele 
jazzgrootheden voor het eerst de oversteek 
naar Europa maakten.

Jazz Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.30 uur

vrijdag 2 oktober

Meyer-Chaffaud
SOUL#4 CELEBRATE

Choreografen Jérôme Meyer en Isabelle 
Chaffaud zoeken in hun SOUL-voorstellingen 
naar de aard van het menszijn.

Dans Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur 

zaterdag 3 oktober

Amsterdam Baroque Orchestra 

Concerto della suore

Het Amsterdam Baroque Orchestra en het 
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor brengen 
zelden uitgevoerde muziek van vrouwelijke 
componisten uit de Italiaanse barok. 

Klassiek Zuiderstrandtheater  
16.30 en 19.30 uur

donderdag 8 t/m zaterdag 10 okt

Nederlands Dans Theater*
Endlessly Free

In het openingsprogramma van dit seizoen 
presenteert NDT 1 een triple bill met werken 
van choreografen Medhi Walerski en Crystal 
Pite.

Dans Zuiderstrandtheater
20.00 uur 

* Ook als livestream te bekijken

zaterdag 10 oktober

Yeol Eum Son
Meesterpianist

De Zuid-Koreaanse Yeol Uem Son toont zich in 
dit ambitieuze recital van haar meest veelzijdige 
kant.

Klassiek Nieuwe Kerk
16.30 en 19.30 uur 

zondag 11 oktober

Nederlandse Bachvereniging
Bachs Brouwerij

Maak in dit vrolijke, geënsceneerde concert 
kennis met de feestende Bach en zijn familie en 
vrienden.

Klassiek Nieuwe Kerk
15.00 en 17.00 uur

vrijdag 11 september

Telemann, Fandango & Tango
Combattimento Consort & Isabelle van 
Keulen

In deze unieke samenwerking van 
Combattimento met violiste Isabelle van Keulen 
vormt de muziek van Georg Philipp Telemann 
de rode draad.

Klassiek  Nieuwe Kerk
16.30 en 19.30 uur

dinsdag 17  t/m zaterdag 19 sept

Nederlands Dans Theater*
Endlessly Free

In het openingsprogramma van dit seizoen 
presenteert NDT 1 een triple bill met werken 
van choreografen Medhi Walerski en Crystal 
Pite. 
 
Dans Zuiderstrandtheater
20.00 uur

* Ook als livestream te bekijken

vrijdag 2 oktober

Matangi Quartet
Moments with Matangi, Thème Russe

De Matangi’s brengen met dit programma een 
ode aan graaf Razoemovski, mecenas van de 
legendarische Ludwig van Beethoven.

Klassiek Nieuwe Kerk
20.30 uur

dinsdag 15 september

Residentie Orkest
Prinsjesdagconcert

Prinsjesdag staat dit jaar in het teken 75 jaar 
vrijheid.

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur

zaterdag 19 september

Residentie Orkest
Vlatkovic keert terug

Vladkovics uitvoeringen zijn iconisch en 
indrukwekkend. Natuurlijk staat er een 
hoornconcert van Mozart op de lessenaars. 

Klassiek  Zuiderstrandtheater
20.15 uur

zondag 20 september

Nederlands Kamerkoor
Lux in Tenebris

Het Nederlands Kamerkoor neemt zijn publiek 
mee langs hoop en wanhoop in een tijd waarin 
we smachten naar verlichting en troost.
 
Klassiek Nieuwe Kerk
14.30 en 16.30 uur

vrijdag 25 september

Residentie Orkest
Dvorák 8

Voor zijn succesvolle Achtste symfonie liet 
Dvorák zich inspireren door de rijke cultuur 
van het Boheemse land. Met mezzosopraan 
Barbara Kozelj.

Klassiek Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.00 uur

vrijdag 25 september

Sinfonia Rotterdam
Hofstadromance met violist Niek Baar

Een sprankelend en levendig programma met 
jeugdwerken van Bizet en solist Niek Baar, 
winnaar van het Nederlands Vioolconcours cat. 
Oskar Back 2018, in het energieke vioolconcert 
van Bruch! 

Klassiek Nieuwe Kerk
19.00 en 21.00 uur

zaterdag 26 september 2020

Danny Vera
Lone Stranger

In The Lone Stranger neemt Vera een stapje 
terug naar waar het eigenlijk om draait. Een 
man met zijn gitaar, zijn liedjes en zijn verhaal.

Pop Zuiderstrandtheater
19.00 en 21.30 uur

Marketinguitingen Zuiderstrandtheater en Nieuwe Kerk 2020
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2 .3. Communicatie & Marketing

2.3.1 Publieksbereik op locatie 
Ook vanuit marketing oogpunt was 2020 onvergelijkbaar 
met voorgaande jaren. We hebben ons als team nauwelijks 
beziggehouden met voorstellingsmarketing, maar wel met 
crisiscommunicatie: daags na de persconferenties zorgden 
we voor een heldere communicatie op onze website en 
social media kanalen; we schakelden met de afdelingen 
programma en kaartverkoop voor het verzetten of annuleren 
van voorstellingen. En áls er dan een concert of voorstelling 
doorging in corona setting, dan vulde de zaal zich vanzelf. 
In dit hoofdstuk een kort verslag van de voornaamste 
activiteiten. 
 
In februari 2020 brachten we zoals gebruikelijk een 
gezamenlijke brochure uit met daarin het klassieke en 
opera-aanbod van het Zuiderstrandtheater, de Nieuwe 
Kerk en het Residentie Orkest. De seizoensbrochure met 
de complete programmering (die zou verschijnen in mei) is 
geannuleerd. In plaats daarvan stuurden we eind augustus 
een summiere agenda van de programmering van de 
maanden september tot en met december. Tijdens en na de 
tweede periode van lockdown hanteerden we een principe 
van aankondigingen op de website, en een start voorverkoop 
per maand. 
 
Na correctie op corona effecten vonden er uiteindelijk 129 
voorstellingen en concerten vanuit DMC plaats. Dat is ruim 
de helft (53%) minder dan de voorstellingen/concerten in 
2019. Daarnaast vonden ook 15 concerten van het Residentie 
Orkest plaats, en 23 voorstellingen van Nederlands Dans 
Theater. Hiermee komen we op een totaal van 167 concerten 
en voorstellingen in Zuiderstrandtheater, Nieuwe Kerk en 
Lourdeskerk (ook slechts 53% van de evenementen in 2019). 
 
Bij de concerten en voorstellingen van DMC waren 32.047 
bezoekers aanwezig. Dat is slechts een derde van de 
bezoekers in 2019. De overall bezettingsgraad bedroeg 
60%. Bij de concerten van het Residentieorkest waren 7.091 
bezoekers aanwezig met een bezettingsgraad van 83%, en 
de voorstellingen van Nederlands Dans Theater trokken 
9.454 bezoekers, met een bezettingsgraad van 89%. In totaal 
ontvingen we met de drie organisaties 48.614 bezoekers (dat 
is een derde van 2019) 
 
In 2020 bezochten 7.223 bezoekers 62 voorstellingen in 
de Nieuwe Kerk (waarvan 34 in 1,5 meter setting), en de 
bezettingsgraad was 51%.

In het eerste kwartaal van 2020 werd ook de Scheveningse 
Lourdeskerk regelmatig als locatie ingezet. In totaal vonden 
er 26 voorstellingen plaats, met 3.354 bezoekers en een 
bezettingsgraad van 54%.

Het Zuiderstrandtheater was in 2020 goed voor 41 
voorstellingen, waarvan 10 in 1,5 meter setting. In totaal 
kwamen er 21.470 bezoekers, de bezettingsgraad was 67%.

DMC heeft 4 eigen betaalde livestreams aangeboden 
(verkoop 134 tickets), en heeft tevens de verkoop voor 13 
livestreams verzorgd voor NDT (verkoop 2.993 tickets).  

2.3.2 Uitfestival
Het Haagse Uitfestival vond van 4 tot en met 6 september 
in aangepaste vorm plaats. Zonder markt op het Lange 
Voorhout, maar met 1,5 meter optredens in meer dan 30 
culturele locaties door de stad. Zo ook in de Nieuwe Kerk, 
waar 658 bezoekers genoten van 6 gratis triple bills. 

2.3.3 Livestreams
Kort na de eerste lockdown startte het Zuiderstrandtheater 
een nieuw initiatief: ZST Live. Op dit livestream kanaal 
via een Facebookpagina werd community based 
geprogrammeerd, en de livestreams vonden in eerste 
instantie plaats vanuit de huiskamers van de bespelers. 
Onze doelstellingen waren: het bestaande publiek 
aangehaakt blijven houden bij Zuiderstrandtheater, een 
alternatief bieden voor de weggevallen concerten en 
voorstellingen, en tenslotte artiesten helpen die hun 
inkomsten zagen verdampen.
 
Wat volgde was een gevarieerde mix van amateurs, 
studenten van het Koninklijk Conservatorium en 
professionals, volgers en kijkers van over de hele wereld. 
De ZST Live pagina groeide organisch snel naar circa 
1.700 volgers, en via de donatieknop bij elke livestream 
ontvingen de bespelers direct de donaties van de kijkers. 
In een later stadium van de lockdown (juni/juli 2020) werd 
de Havenfoyer van het Zuiderstrandtheater omgebouwd 
tot livestream locatie en gebruikten we naast Facebook 
ook Vimeo en Youtube als livestream kanaal. Uiteindelijk 
werden er 79 livestream evenementen gehouden, met ruim 
185.000 views, goed voor 4.565 uur kijken. De meeste kijkers 
kwamen uit Nederland, op de voet gevolgd door Marokko, 
Turkije, Frankrijk en Duitsland. Het was met name een jonge 
kijkersgroep, tussen 25 en 34 jaar oud. 
 
In september vond het Gnawa Festival plaats op 
verschillende locaties in Den Haag, en tegelijkertijd vond 
er een (gratis) virtueel festival plaats in samenwerking met 
onze festivalpartner Gnaoua Culture uit Casablanca. De 10 
livestream events leverden 90.800 views op, met 1.833 uur 
kijktijd. 
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Ook de Divali viering in november (zonder publiek) is 
aangeboden als livestream en is via 600 devices (bekeken 
door 3 personen per device) bekeken tijdens de livestream 
vanuit Nederland, Suriname en India. Uiteindelijk is er 
2100 keer in-getuned op de live uitzending en 352 keer 
teruggekeken.

Tenslotte is er een test uitgevoerd met vier betaalde 
livestreams tijdens het Festival Sacred Songs in november. 
Mede als gevolg van een zeer korte aanlooptijd (zonder 
marketingactiviteiten) viel de verkoop tegen: er zijn 134 
livestream tickets à €10,- verkocht. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat we ook in Amare waar mogelijk zullen 
blijven testen met gratis en betaalde livestreams.

2.3.4 Communicatie in tijden van corona
Ondanks de zeer beperkte live contactmomenten hebben 
we geprobeerd om het contact met onze achterban levend 
te houden. Dat was nodig, want er waren, zeker in de eerste 
maanden, veel vragen over annuleringen, verplaatsingen  
en restituties. 

Toen de regeling van de commissie Scholten bekend 
werd, en de campagne “Bewaar je ticket, geniet later” van 
start ging, zijn er 142 unieke voorstellingen/concerten 
geannuleerd, en 31 verplaatst. Er zijn 250 informerende 
annulerings- of verplaatsingsmails verstuurd, en er zijn in 
totaal meer dan 60.000 tickets geannuleerd.

In deze mails kregen kopers altijd de keuze uit een 
tegoedbon, een donatie of restitutie van het aankoopbedrag. 
In 2020 werd er €900.000 gerestitueerd aan onze 
klanten, werd er ruim €60.000 gedoneerd aan het 
Zuiderstrandtheater, en er stond eind 2020 circa €340.000 
uit aan tegoedbonnen (die geldig zijn tot 1 juli 2022).

Naast de communicatie over praktische zaken hebben we 
ervoor gezorgd dat we contact hielden met ons publiek. 
Tijdens de lockdown gaven we onder de noemer ZST at 
Home op de website, in onze nieuwsbrieven en onze social-
media kanalen tips over dingen die wél mogelijk waren: een 
registratie van een klassiek concert, een livestream concert 
vanuit de Havenfoyer, livestreams van onze partners. 

2.3.5 Online & social media  
Het jaar 2020 bracht 365.000 bezoekers op de website die 
circa 2,9 mln. pagina’s bekeken. Dat is een daling van meer 
dan 50% t.o.v. 2019. De duur van het bezoek en het aantal 
bekeken pagina’s bleven ongeveer gelijk aan 2019. 54% van 
de bezoekers bezoekt de website op een smartphone. Dit is 
gelijk aan 2019. Het verkeer op de website is voornamelijk 
afkomstig uit zoekmachines (Google), direct verkeer 
en verwijzingen van andere websites. Echter in 2020 is 
het aantal bezoekers uit email nieuwsbrieven met bijna 
700% gestegen. Dit is te verklaren door het grote aantal 
annulerings- en verplaatsingsmails dat er is verstuurd (van 
waaruit men vaak doorklikt naar de website). Verder zien 
we een grote stijging in het aantal nieuwsberichten dat is 
bekeken op de website.  

Ook hier is de berichtgeving over de coronacrisis de oorzaak. 
Het aantal Facebookfans van Zuiderstrandtheater ligt stabiel 
rond 15.000. Twitter heeft stabiel circa 4.600 volgers, en het 
kanaal dat relatief het hardst groeit is Instagram. In 2020 
groeide dit kanaal naar circa 3.500 volgers (3.000 volgers in 
2019). Onze Linkedin pagina heeft 870 volgers. 

De social mediakanalen van Amare zijn nog pril, 
maar beginnen te groeien: Facebook 400 volgers, Twitter 
100 volgers, Instagram 500 volgers, en Linkedin 200 volgers. 
Het aantal abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief 
steeg met 6%, tot 23.460 abonnees in totaal. 



Stichting Dans- en Muziekcentrum Jaarverslag 2020 — 20

Livestream activiteiten in het Zuiderstrandtheater
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2.4. Horeca en congressen 
 
2.4.1 Algemeen 
Het jaar 2020 is (ook) voor de afdeling Horeca & 
Publieksservice bijzonder geweest. Het roerige jaar 
stond in het teken van Corona en het meebewegen met 
noodverordeningen en spoedwetgeving. En natuurlijk ook 
over de enorme afname van activiteiten en bezoekers en wat 
dit betekende voor onze bedrijfsvoering. 

Als reactie op deze omstandigheden heeft de afdeling zich 
primair ingezet om de bezoekers en het personeel een 
veilige (werk)omgeving te bieden, binnen het geldende 
protocol. Aanvullend is er veel aandacht gegaan naar het 
behouden van sfeer en beleving voor onze bezoekers.  
Hierbij is zoals gezegd ook gebruik gemaakt van 
beschikbaar budget vanuit het Kickstartfonds, dat wij 
hebben ingezet voor het aanpassen van de foyer inrichting 
en theaterzaal. Denk hierbij aan instructiestickers, 
hygiëne-schermen en extra informatiemiddelen voor de 
bezoekers. Evenals op maat gemaakte zaaltafeltjes, en 
sfeer verhogende elementen in de foyer. Uit feedback van 
bezoekers en personeel leerden we dat bovenstaande 
acties de gewenste uitwerking hebben gehad. Binnen deze 
uitdagende omstandigheden heeft de afdeling er het beste 
van gemaakt en heeft het de titel “Meest gastvrije theater 
van Nederland” hoog weten te houden.

Desalniettemin heeft dit jaar ervoor gezorgd dat wij 
veel minder werk konden aanbieden aan onze flexibele 
werknemers en vrijwilligers. Iets wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in een natuurlijke afname/verloop van het 
actieve personeelsbestand (ruim 60%). De werkzame kern 
medewerkers die overbleef is ingezet om de resterende 
activiteiten te verzorgen in het Zuiderstrandtheater en de 
Nieuwe Kerk. 

2.4.2 Nieuwe Kerk 
Ook de Nieuwe Kerk heeft in 2020 extra aandacht genoten. 
We hebben het oude meubilair vervangen voor meubilair 
vanuit het ZST (wat over was) en er is veel aandacht besteed 
aan aanpassen van de kerk aan de coronabeperkingen. 
Op dit moment hebben de bezoekers een eigen tafeltje en 
barvoorziening in de zaal om op een veilige anderhalve 
meter toch de beleving te versterken.

2.4.3 Zakelijke verhuur 
Voor de afdeling Zakelijk was 2020 niet het beste jaar. 
Aanvankelijk zag het er naar uit dat het weer een goed jaar 
zou worden, met een omzet van meer dan € 500.000. Helaas 
gooide ook hier Corona alles overhoop en kwamen we niet 
verder dan circa € 55.000.

In maart zijn we voornamelijk bezig geweest met het 
verplaatsen van de zakelijke verhuringen naar een later 
tijdstip in het voorjaar, maar uiteindelijk is bij veel hiervan 
van uitstel toch afstel geworden.

Er glooide hoop rond de zomermaanden, de besmettingen 
liepen terug en de boekingen liepen op. Maar wat in een 
paar weken in de agenda werd gezet was er ook snel 
weer uit. Uiteindelijk hebben we nog wel een aantal 
bijeenkomsten zonder publiek kunnen verzorgen,  
in combinatie met een livestream.
 
Elk nadeel heeft z’n voordeel. Doordat de theaterproducties 
uit de agenda waren gehaald was er plaats voor andere 
dingen. We hebben 4 basisscholen kunnen faciliteren bij het 
opvoeren van de eindmusical, omdat die niet in de aula of 
gymzaal konden plaatsvinden. 

Het team van zakelijke verhuur heeft in 2020 de afdeling 
‘development ondersteund in de ontwikkeling van het 
sponsor- en donatie-beleid binnen Amare.
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3. Bedrijfsvoering

3.1 Organisatie

DMC als organisatie werd in 2020 net als zoveel andere 
instellingen en bedrijven bepaald door de lockdown. 
Vrijwel het gehele jaar stond in het teken van voornamelijk 
thuiswerken en via zoom of teams elkaar ontmoeten 
en samenwerken. Dat heeft gevolgen gehad voor de 
saamhorigheid en de wijze waarop we toch zijn doorgegaan 
en prestaties hebben geleverd. Ook in de zalen waar 
zakelijke events plaatsvonden of streamings zonder publiek. 
En niet alleen in negatieve zin. Er kwam veel tot stand en 
er was inventiviteit en creatief vermogen. De betrokkenheid 
en motivatie van de medewerkers bleef hoog (zo bleek 
uit een personeelsonderzoek dat in voorjaar van 2021 is 
afgenomen: de corona-monitor). Tegelijkertijd was het 
nodig om aandacht te schenken aan communicatie, digitale 
bijeenkomsten, meubilair en apparatuur voor op het werk en 
begeleiding op maat voor collega’s die dat nodig hadden. 

Een bijzonder aspect was natuurlijk het al genoemde feit dat 
doordat de lopende zaken wegvielen er aandacht kon komen 
voor ontwikkeling van Amare. Dat heeft veel opgeleverd.

De directie heeft in 2020 ook een plan gemaakt om de 
organisatie aan te passen aan wat ons in Amare te wachten 
staat. Een veel complexer gebouw, met meer zalen, een 
uitgebreide facilitaire opgave en een veelvoud van de 
zakelijke en culturele omzet met een organisatie die niet 
echt in dezelfde verhouding kon groeien. Amare zal ook gaan 
behoren tot de in de cao Nederlandse Podia gehanteerde 
categorie ‘groot theater’. Door toegenomen complexiteit 
en verantwoordelijkheid zullen hierdoor bepaalde functies 
hoger ingeschaald worden. 

Het is van belang dat de organisatie opgewassen is tegen 
de toenemende complexiteit en verantwoordelijkheid 
in Amare en tegelijkertijd een wendbare en flexibele 
organisatie is. Vanuit die gedachte is een plan gemaakt om 
de organisatiestructuur op een aantal punten aan te passen. 
In 2020 is met de hoofden van de afdelingen en met de 
Ondernemingsraad verkend wat er nodig is voor een betere 
structuur voor beleids- en besluitvorming. We nemen ons 
voor te groeien naar een organisatie waar eigenaarschap, 
helderheid over taken en verantwoordelijkheden de 
boventoon voert. 

Met deze thema’s in gedachten wordt in 2021 de 
overlegstructuur aangepast. Er wordt een Management 
Team (MT) geformeerd in Amare. Het MT adviseert 
de directie en draagt bij aan beleidsontwikkeling en 
de totstandkoming van besluiten. De verschillende 
overlegstructuren worden momenteel ook verder 
uitgewerkt. Hierbij kijken we welke thema’s en onderwerpen 
waar worden besproken en met welk doel. 

Daarnaast wordt op een aantal afdelingen gekeken naar 
versterking of uitbreiding van functies om klaar te zijn voor 
Amare. In 2021 wordt samen met de Ondernemingsraad 
gewerkt aan een plan hiervoor.

3.1.1 Mutaties 
In de organisatie hebben zich in 2020 verscheidene 
mutaties voorgedaan. Met de indiensttreding van Jan Zoet 
is de directie weer op volle sterkte. Ten behoeve van de 
ontwikkeling van Amare is het team in 2020 uitgebreid 
met een coördinator facilitaire dienst (1 FTE) en een 
projectsecretaris (1 FTE). 

Vaste loonkosten van de afdeling receptie zijn toegenomen 
door de aanstelling van vaste medewerkers en daarmee 
uitbreiding van de formatie. Door een tijdelijke sluiting van 
de kantoren i.v.m. Covid-19 zijn de flexibele loonkosten van 
de receptie gedaald.

3.1.2 Ziekteverzuim
In 2019 waren er 53 verzuimmeldingen en lag het 
verzuimpercentage op 3,14%. In 2020 lag het aantal 
ziekmeldingen lager dan in 2019, 43 verzuimmeldingen, 
maar het ziekteverzuimpercentage was hoger dan in 2019 
met 5,98%. Dit is voornamelijk te verklaren vanuit een 
aantal langdurige ziektedossiers. We staan in nauw contact 
met deze medewerkers en zij ontvangen een adequate 
begeleiding om weer volledig te kunnen terugkeren naar de 
organisatie.
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3.1.3  Code Governance Cultuur, Fair Practice en  
Code Culturele Diversiteit en Inclusie 

De Stichting DMC/Amare past de bovengenoemde in 2019 
herziene Code Governance Cultuur toe. Zoals al in het verslag 
van de raad van toezicht valt te lezen hanteert de stichting 
het RVT model als bestuursmodel. Dit betekent onder meer:
-  De statuten van de stichting zijn in overleg met de notaris 

en de rvt waar nodig aangepast aan de herziene code.
aangepast aan de herziene code. 

-  De stichting past de aanbevelingen uit de code toe 
en betrekt deze in evaluaties van de rvt, de directie 
en de organisatie. Ook agendeert de directie de code 
in het hoofdenoverleg en bij de het overleg met de 
Ondernemingsraad. 

-  De overleggen met interne en externe belanghebbenden, 
zoals de Amare partners, de gemeente Den Haag en 
fondsen zijn geagendeerd en waar mogelijk vastgelegd  
in notulen. 

- De overleggen tussen bestuur en rvt zijn vastgelegd.
-  De toepassing van het beleid ten aanzien van 

risicobeheersing is vastgelegd in dit jaarverslag.
-  Het beloningsbeleid en/of vergoedingsbeleid en/of 

nevenfuncties van bestuurder en leden van de raad van 
toezicht zijn vastgelegd.

De stichting onderschrijft ook de Fair Practice Code. 
Deze code is breed toepasbaar op al het handelen van 
de organisatie omdat deze gefundeerd is op de waarden 
solidariteit, transparantie, vertrouwen, duurzaamheid, 
diversiteit en inclusie. Een belangrijk kernpunt in de 
toepassing gaat over fair pay. Bij het aangaan van contracten 
of overeenkomsten passen we principieel zowel de cao als 
vastgestelde richtlijnen voor betaling toe.

De Code Culturele Diversiteit en Inclusie biedt een kapstok 
om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, 
Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. 
Van origine was de Code gericht op culturele diversiteit 
maar er was binnen de sector behoefte om die code verder 
te verbreden. De Code richt zich nu op alle vormen van 
verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, 
religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en 
leeftijd. In het beleid zal het nodig blijven onderscheid te 
maken op deze onderdelen. Soms kunnen maatregelen 
samenvallen, soms is het nodig apart te kijken naar wat 
er speelt op het gebied van huidskleur, religie of handicap 
binnen een organisatie. De stichting is zich ervan bewust dat 
we nog niet op alle onderdelen van de code ons voldoende 
bewust zijn hoe we de noodzakelijke stappen moeten 
zetten om in alle opzichten te voldoen aan wat de code ons 
voorschrijft.

Programma en Publiek: Diversiteit vormt een speerpunt 
in het beleid van DMC. Uitgangspunt van het beleid is het 
inclusiever maken van programmering en publiek. Dat 
vraagt een op continuïteit gerichte aanpak, die in 2016 
in het gedrang dreigde te komen door de stopzetting van 
de Matchingsregeling Pluriform Programmeren. Door 
de toekenning van 75.000 euro extra vanaf 2017 konden 
wij het beleid doorzetten en verder uitbouwen. Specifieke 
programmering voor specifieke doelgroepen blijft een 

belangrijk onderdeel van onze aanpak, maar we zetten 
ook steeds meer in op vermenging van programmering en 
publieksgroepen, bijvoorbeeld in de richting van jongeren 
en van publiek voor wereldmuziek. Dankzij de inzet van 
de stadsprogrammeur lukt het bovendien steeds beter 
om groepen en instellingen uit de stad actief bij het 
maken van programma’s te betrekken. Die inspanningen 
werden beloond door toekenning van het predikaat 
‘Meemaakpodium’ door het Fonds Cultuurparticipatie,  
met daaraan gekoppeld een subsidie van 100.000 euro  
voor dit type activiteiten in 2019. Ook voor Amare zijn in  
2020 vergaande stappen gezet om deze lijn door te zetten.

Personeel: In 2020 zijn door corona afspraken voor een 
biastraining voor het hele personeel afgezegd. Wij zijn 
verheugd dat de personele samenstelling van het team  
dat in het theater werkzaam is en onze bezoekers ontvangt 
representatief is. Het team is samengesteld uit mensen  
met veel verschillende nationaliteiten. Wij zijn ons er 
terdege van bewust dat we dit nu ook door moeten zetten 
naar de middenkader- en hogere functies. Ook streven wij 
naar een Raad van Toezicht die representatief is voor de 
samenleving waar wij middenin staan. Wij maken ook werk 
van de diversiteit in de samenstelling van personeel en Raad 
van Toezicht. 
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3.2. Development
 
In 2020 is zeer intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de 
bestaande afdeling development naar een bedrijfsonderdeel 
dat in staat moet zijn om te voldoen aan de uitdagende 
opgave in het bedrijfsplan van Amare om voor de opening 
van Amare 1.500.000 te werven en vervolgens jaarlijks 
een nettoresultaat van 250.000 per jaar aan donaties en 
sponsoring binnen te halen.  

Op basis van een marktanalyse en een plan van aanpak dat 
gemaakt is door Van Dooren Advies zijn we in 2020 van start 
gegaan om de bestaande structuur voor sponsoring binnen 
DMC, de Culture Club The Hague, uit te bouwen en aan te 
vullen tot een in de gehele organisatie ingebedde afdeling 
die een duurzame structuur van zakelijke en particuliere 
netwerken onderhoudt en uitbouwt met als gevolg een 
toename van commitment, betrokkenheid en partnerships 
die leiden tot giften en andere inkomsten.

De huidige leden van de Culture Club hebben ondanks de 
crisis vrijwel allemaal de steun aan het Zuiderstrandtheater 
doorgezet en ons daarmee niet alleen vertrouwen 
gegeven maar ook daadwerkelijke steun om door te gaan 
in de ambitie om ook in Amare bijzondere internationale 
programmering mogelijk te maken en bijzondere projecten 
met en in de stad door te zetten. 

De organisatie is tijdelijk versterkt. Door het langdurig 
uitvallen in 2020 van het hoofd development is aan het team 
van Van Dooren Advies gevraagd de werkzaamheden en de 
afdeling te coördineren en aan te sturen. Aangevuld met 
interne versterking, een stagiair en nauw samenwerkend 
met de directie is gewerkt aan de opbouw van een 
development beleid dat inzet op fondsenwerving, zakelijke 
relaties en particuliere giften en relaties.  

3.2.1 Fondsenwerving
Doelstelling van de fondsenwervende activiteiten zijn 
tweeërlei. In de eerste plaats de financiering van een deel 
van de inrichtingskosten voor Amare (€ 940.000). Dit betreft 
bijzondere verlichting en doorzichtige led-schermen voor 
in het gebouw, de inrichting van kleedkamers en educatie-
ruimtes en voorzieningen om Open Amare te realiseren. 
In de tweede plaats richt de fondsenwerving zich op de 
financiering van het openingsprogramma in november 
2021. Hiervoor is de financieringsdoelstelling ruim € 
400.000. In 2020 is samen met de programma-makers 
een projectbeschrijving gemaakt die dient als bron voor 
tientallen aanvragen naar fondsen. 

3.2.2 Zakelijke relaties en sponsoring
Uitgangspunt hierbij is te komen tot een duurzame 
samenwerking waarbij beide partijen elkaar versterken.  
Wij hebben in een bidbook een aanbod uitgewerkt om een 
indruk te geven van de mogelijkheden voor samenwerking. 
Ons doel is om met bedrijven in gesprek te gaan en 
vervolgens een propositie op maat uit te werken, toegespitst 
op de specifieke wensen en behoeften van de partners. We 
onderscheiden founders en partners die zich (meerjarig) 
aan Amare kunnen verbinden onder meer door naamgeving 
van tickets, programma of locaties in het gebouw. Een 
bijzonder project is een plan voor social seats, waarbij 
bedrijven en particulieren tickets sponsoren voor mensen 
die niet draagkrachtig zijn. Tegenprestaties zijn behalve 
naamsvermelding in het gebouw en op (social) media ook 
een lidmaatschap van de op te richten Amare Member Club, 
gemodelleerd naar de Ziggo Dome Member Club, waarbij 
leden van entree tot nazit een eerste klas service genieten, 
aan te vullen met wensen op maat voor zowel hele kleine als 
grote gezelschappen. Met onze partners in Amare zijn we in 
gesprek om de Amare Member Club beschikbaar te stellen 
aan alle donateurs en relaties van de vier instellingen. En 
dan samen ook een onvergetelijke tegenprestatie aan te 
bieden.  

3.2.3 Particulieren
Ook voor particulieren is een structuur in het leven 
geroepen. Er wordt met behulp van een comité van 
aanbeveling en een netwerk aan ambassadeurs, waaronder 
onze raad van toezicht, gewerkt aan het in kaart brengen 
van mogelijk geïnteresseerden die zich aan Amare willen 
verbinden. Dat kan als major donor of op een aantal 
andere wijzen, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Ook 
particulieren kunnen gebruik maken van de Amare member 
service en zich verbinden aan social seats of programma-
series. 

https://www.amare.nl/nl/pQOk7sP/steun-ons/bouw-mee-aan-amare
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3.3. Financiën

De pandemie heeft ons financieel enorm geraakt.  
De gedwongen sluiting van het theater sinds 12 maart 2020, 
met tussentijds kortstondige ontheffing met aangepaste 
zaalcapaciteit, heeft de publieksinkomsten en zakelijke 
verhuur geminimaliseerd tot 29% van de reguliere omzet 
(niveau 2019).

Daar staat tegenover dat we de activiteitenkosten hebben 
kunnen beperken, evenals uitgaven voor marketing en de 
inzet van flexibel personeel. Er is niet bezuinigd op de vaste 
formatie, mede met het oog op de benodigde inzet voor 
Amare, wel is de invulling van vacatures uitgesteld om zo  
te besparen op personeelskosten. 

Net als in 2019 heeft DMC in 2020 te maken met veel  
extra kosten ten behoeve van de transitie naar Amare.  
Dit komt onder andere voort uit het projectteam van interne 
en externe medewerkers dat zich fulltime bezighoudt 
met het voorbereiden van de oplevering, aanbestedingen, 
interieurinrichting, planning van verhuizing en inrichting 
van de processen in het nieuwe gebouw. Deze tijdelijke extra 
kosten als gevolg van de transitiefase waarin de organisatie 
zich bevindt zijn in de reguliere begroting die is ingediend 
bij de gemeente niet meegenomen. De begroting is naar 
wens van de gemeente ingericht op een reguliere situatie en 
een neutraal resultaat. Dit verklaart de verschillen tussen 
begrote bedragen voor bijvoorbeeld facilitaire kosten en 
de hogere realisatie ervan. Voor deze aanloopkosten zijn in 
voorgaande jaren specifieke reserves gevormd.

In 2020 heeft DMC voor € 950.000,- geïnvesteerd in Amare. 
Het betrof met name investeringen in het ICT-netwerk 
en horecakeukens die gedurende de bouw in Amare als 
directieleveringen zijn aangebracht. Deze investeringen zijn 
gefinancierd vanuit een bestemmingsreserve die DMC in de 
voorafgaande jaren heeft gevormd. 

De huur van Nieuwe Kerk werd door Taat & De Regt 
opgezegd per 1 november 2020. De huur voor de maanden 
tijdens de lockdown werd voor 50 % kwijtgescholden. Wij 
zijn direct in gesprek gegaan met het bestuur van de Nieuwe 
Kerk en de gemeente Den Haag om te onderzoeken of DMC 
hoofdhuurder en exploitant van de kerk kan worden, wat 
ervoor kan zorgen dat een uniek muziekpodium aan het 
Spuiplein voor Den Haag behouden blijft. 

Wij sluiten het jaar 2020 af met een tekort, hetgeen was 
voorzien als gevolg van de hoge aanloopkosten voor Amare. 
Met behulp van steunmaatregelen en het feit dat het 
Nederlands Danstheater en het Residentie Orkest aan hun 
huur- en bespelingsverplichtingen konden voldoen (met 
dank aan steun van het Ministerie van OCW), hebben wij het 
tekort kunnen beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het 
negatieve resultaat van € 419.500 kunnen we afdekken uit 
de reserve voor aanloopkosten Amare die de afgelopen jaren 
is opgebouwd.
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-  Dit risico is evenmin ondenkbaar. De schaal van Amare en 
het feit dat niemand van de gebruikers het gebouw in zijn 
gebruik echt kent sluit niet uit dat er onverwachte extra 
kosten zullen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van schade die 
zich voordoet of die voorkomen uit eisen van veiligheid 
en gezondheid. Amare zal in dit proces zeer nauw blijven 
samenwerken met de gemeente en hier transparant over 
rapporteren en in geval van hoge onvoorziene kosten deze 
alleen aangaan met medeweten of instemming van de 
gebouweigenaar en opdrachtgever aan de stichting.

De exploitatie van Amare op het moment dat we opengaan. 

-  Ook al is er een degelijke en onderbouwde aanname over 
wat het betekent om het gebouw in gebruik te nemen, toch 
zal de praktijk moeten uitwijzen of de begrote inzet en 
kosten voor beheer, onderhoud, veiligheid, inzet personeel 
en programma correct zijn. Deze zijn voortdurend 
onderwerp van aandacht. De kosten voor programma 
zijn beheersbaar. In geval van kostenoverschrijding op de 
overige posten zullen deze ten laste worden gebracht van 
de reserves.

3.4.  Vooruitblik: kansen en risico’s  
in 2021

In 2021 gaat Amare open. Wat er ook gebeurt. De opening 
van Amare is niet alleen de kroon op een decennialang 
durende inspanning van de stad Den Haag om een huis 
van wereldformaat voor de podiumkunsten te realiseren. 
De opening valt (hopelijk) ook samen met het einde van 
een wereldwijde maatschappelijke en economische crisis. 
Mensen hebben onder de beperkende coronamaatregelen 
ervaren hoe belangrijk verbeelding, schoonheid en verhalen 
zijn om in moeilijke tijden met elkaar verbonden te blijven. 
Nu in tijden van social distancing verbinding hartgrondig 
gemist en gezocht wordt, zetten wij onze creativiteit en 
verbeeldingskracht in om van Amare een succes te maken 
dat de stad verdient.  We willen dit samen doen met collega-
instellingen, kunstenaars en stadgenoten, en gasten uit de 
hele wereld. We maken van Amare een gastvrij huis, een 
toevluchtsoord, een feestpaleis, een laboratorium en een 
podium van internationaal niveau voor alle inwoners en 
bezoekers van de stad Den Haag.

Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. 

Op het vlak van ‘public affairs’: politiek en media. Er is 
negatieve pers en veel kritiek op de wijze waarop het 
gebouw tot stand is gekomen. 

- Daar is veel te winnen. We willen dit doen door in nauwe 
samenwerking met de gemeente, onze partners transparant 
en overtuigend te zijn als het gaat om wat Amare te bieden 
heeft.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is bekend 
dat er vertraging zal zijn in de oplevering van Amare, 
waardoor de daadwerkelijke ingebruikname door ons pas 
later kan plaatsvinden. Mocht de vertraging daadwerkelijk 
van invloed zijn op de ingebruikname in september 
2021 – en dat is de verwachting - dan zal dit negatieve 
effecten hebben op de begroting van najaar 2021, zowel 
met betrekking tot de zakelijke als de culturele als horeca 
activiteiten die dan niet kunnen 

- Er is constructief overleg met de Gemeente Den Haag om 
financiële afspraken te maken over schade die ontstaat als 
gevolg van een verlate oplevering. Deze schade ontstaat 
immers door de aannemer en de verhuurder die niet op tijd 
ons kan leveren wat nodig was. 

De effecten van Corona kunnen nog langer doorwerken en 
heftiger ingrijpen dan waar wij nu van uit gaan. 

- Dit is niet ondenkbaar. In onze begroting hebben wij 
vooralsnog rekening gehouden met een beperkte capaciteit 
en zullen dat ook in 2022 nog doen.
De aanloopkosten kunnen nog toenemen als gevolg van 
onvoorziene, noodzakelijk inzet van mensen en middelen in 
de transitie en verhuizing.
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4. Jaarrekening
4.1 Balans

Per 31 december, na verwerking van het resultaat, in €

A Vaste activa
A.1 Immateriële vaste activa
A.2 Materiele vaste activa
A.3 Financiële vaste activa

B Vlottende activa
B.1 Voorraden
B.2 Vorderingen
B.3 Effecten
B.4  Liquide middelen 

 
 
 
Activa

C Eigen vermogen
C.1 Vrij besteedbaar vermogen
C.2 Bestemmingsreserve Inrichting / verhuizing Amare
C.3 Bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare
C.4 Bestemmingsreserve Open Amare
C.5 Onverdeeld resultaat

E Kortlopende schulden
E.1 Crediteuren
E.2  Overlopende schulden en overlopende passiva 

 
 
 
Passiva

D Voorzieningen
D.1 Onderhoud
D.2 Aanloopkosten

-
991.900

-

13.500
783.400

-
3.006.600

3.803.500

4.795.400

784.000
500.000
226.100
100.000

-

201.540
1.108.860

375.000
1.499.900

1.251.100
2.109.300

1.310.400

1.874.900

4.795.400

486.900

3.360.400

5.876.900

784.000
500.000 
645.600
100.000

-

486.900
-

991.900

1.610.100 2.029.600

95.900

2020 2019

-
95.900

-

23.400
858.600

-
4.899.00

4899.00

5.876.900
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4.2 Exploitatierekening

A Opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten 
A.2 Sponsorinkomsten
A.3 Overige directe opbrengsten
A.4 Diverse inkomsten 
A.5   Bijdragen uit private middelen 

 
Totaal opbrengsten

B Subsidies en bijdragen
B.1.1  Subsidie Gemeente Den Haag in  

kader Kunstenplan 2017-2020
B.1.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag
B.2 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
B.3  Steunmaatregelen Covid-19 

 
Totaal subsidies en bijdragen 
 
Totaal baten

C Beheerlasten
C.1 Personeel
C.2  Materieel 

 
Totaal beheerlasten

D Activiteitenlasten
D.1 Personeel
D.2  Materieel 

 
Totaal activiteitenlasten

Totaal lasten

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening

Saldo rente baten en lasten
Saldo bijzondere baten en lasten

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming
Onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen
Onttrekking aan de bestemmingsreserve aanloopkosten Amare

780.400
3.000

937.100
1.283.200 

113.400

3.117.100

 
2.651.200

265.600
8.600

897.900

3.823.300

6.940.400

1.177.000
2.684.100

3.861.100

2.260.700
1.236.100

3.496.800

7.357.900

-417.500

-2.000
-

-419.500

-
-419.500

-419.500

-
-

-

- 196.600
-54.400

-251.000

1.113.300
2.006.500

3.119.800

2.450.000
3.070.200

5.520.200

8.640.000

-

-
-

-

1.029.000
2.119.200

3.148.200

2.543.300
3.350.700

5.894.000

9.042.200

-251.000

-
-

-251.000

2.500.000
15.000

1.154.700
1.864.600

150.000

5.684.300

2.514.400
358.800

82.500
-

2.955.700

8.640.000

2.331.700
132.100

1.151.100
1.860.000

295.500

5.770.400

2.497.200
379.800
143.800

-

3.020.800

8.791.200

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019
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4.3 Toelichting algemeen

Algemeen 

De Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) 
heeft haar statutaire zetel in Den Haag en heeft als doel het 
cultureel programmeren, verhuren en exploiteren van het 
theatercomplex Zuiderstrandtheater en LDT productiehuis, 
waaronder het verhuren van werkruimte en verlenen van 
specifieke diensten aan het Nederlands Dans Theater en het 
Residentie Orkest.  

De jaarrekening bestaat uit de financiële gegevens van 
Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag. De bedragen 
in de jaarrekening zijn in euro’s.
 
 
Begroting
De cijfers van de begroting zijn ontleend aan de begroting 
over 2020, zoals ingediend bij de gemeente Den Haag in 
september 2019. In de toelichting wordt regelmatig de 
realisatie 2019 als referentie gebruikt. De tijdelijke extra 
kosten als gevolg van de transitiefase waarin de organisatie 
zich bevindt zijn in de reguliere begroting die is ingediend 
bij de gemeente niet meegenomen. De begroting is naar 
wens van de gemeente ingericht op een reguliere situatie en 
een neutraal resultaat. Dit verklaart de verschillen tussen 
begrote bedragen voor bijvoorbeeld facilitaire kosten en 
de hogere realisatie ervan. Voor deze aanloopkosten zijn in 
voorgaande jaren specifieke reserves gevormd. 
 

Toegepaste grondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 
Organisatie zonder winststreven en de richtlijnen en 
inrichtingseisen jaarrekening 2020 van de gemeente  
Den Haag. 

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Verminderd met de afschrijvingen volgens 
vaste percentages van de aanschafwaarden.

De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van 
de verwachte economische gebruiksduur, rekening houdend 
met een restwaarde. In geval van investeringen in zaken 
die betrekking hebben op de tijdelijke huisvesting is als 
gebruiksduur aangehouden het moment van investering tot 
aan de op dat moment bekend zijnde datum van oplevering 
van Amare. De jaarlijkse afschrijvingen zijn voor:

• Theatertechniek inventaris   14 - 25%
• Horeca inventaris   14 - 25%
• Automatisering     20 - 33,3%
• Overige bedrijfsmiddelen  20 - 25 %

Voorraden
De voorraden bestaan uit horecavoorraden die zijn 
gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van 
een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor 
incourantheid.

 
Verbonden partijen
Stichting Podium van de Stad (SPS) is opgericht bij akte 
op 14 augustus 2017 en “stelt zich ten doel het financieel 
steunen van de activiteiten met een algemeen cultureel 
belang van de Stichting DMC. Zij tracht dit doel onder meer 
te bereiken met het verlenen van een financiering, een 
gegarandeerde kaartafname of een gift. De Stichting Podium 
van de Stad beoogt niet winst te maken met het geheel van 
haar activiteiten.’’ 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting DMC is 
tevens de voorzitter van Stichting Podium van de Stad.

Stichting Podium van de Stad verzamelt financiële middelen 
uit bijdragen van sponsoren (bedrijven en individuen) waaruit 
aan en op verzoek van de directie van DMC schenkingen aan 
DMC kunnen worden gedaan ten behoeve van kwalitatief 
bijzondere programma’s van DMC. De directie van DMC 
doet jaarlijks een voorstel aan het bestuur van SPS over de 
projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 

SPS heeft geen medewerkers in eigen (vaste) dienst, maar 
maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik 
van de diensten van DMC. Datzelfde geldt voor het budget 
dat jaarlijks is gemoeid met de algemene communicatie 
vanuit SPS. Deze middelen en diensten worden door DMC 
ter beschikking gesteld.

Er hebben zich geen transacties voorgedaan op niet-
zakelijke grondslag.

Pensioenen
De stichting is, conform de cao Nederlandse Podia 
aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De 
door hen verzorgde pensioenregeling is een toegezegde 
pensioenregeling. De stichting heeft geen verplichtingen 
tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval 
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 
voldoen van hogere toekomstige premies. De stichting 
verwerkt de toegezegde pensioenregeling als een 
toegezegde bijdrageregeling. Uitgangspunt is dat de in 
de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. 
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Voorzieningen
Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden. 
installaties e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd 
op de subsidie beschikking 2020 van de gemeente Den 
Haag. Vanaf 1 oktober 2014 tot de ingebruikname van een 
nieuw cultuur- en onderwijscomplex aan het Spui wordt 
deze voorziening, conform afspraken met de gemeente 
Den Haag (OCW/2015.190) ingezet ter dekking van de 
huur- en onderhoudskosten van alle gebouwen die DMC 
gedurende die periode in beheer zal hebben. Tevens zullen 
de te ontvangen huursubsidies aan de voorziening worden 
toegevoegd.

In 2020 is een voorziening gevormd ter dekking van de 
aanloopkosten en onderhoud van het nieuwe cultuur- en 
onderwijscomplex aan het Spui: Amare.
 

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarden 
opgenomen.
 

Grondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.
 

Subsidie gemeente Den Haag
De subsidie van de gemeente Den Haag over het boekjaar 
2020 wordt definitief vastgesteld nadat de jaarrekening 
is overlegd. De subsidie van de gemeente Den Haag is 
vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als  
bate verwerkt.
 

Verwerking van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde  
van de NOW-regeling
De stichting heeft in 2020 de volgende overheidssubsidies 
verwerkt: 

-  De subsidie op basis van de NOW 1.0 ten bedrage van 
totaal € 235.000. De NOW 1.0 dient nog definitief ingediend 
te worden bij het UWV. Aan de hand van het werkelijk 
gerealiseerde omzetverlies over de gekozen meetperiode 
en de loonkosten van de maanden maart t/m mei 2020 is 
berekend welk recht op tegemoetkoming DMC heeft. Dit 
bedrag is in de jaarrekening verwerkt.

-  De subsidie op basis van de NOW 2.0 ten bedrage van 
totaal € 315.100. De NOW 2.0 dient nog definitief ingediend 
te worden bij het UWV. Aan de hand van het werkelijk 
gerealiseerde omzetverlies over de gekozen meetperiode 
en de loonkosten van de maanden juni t/m september 2020 
is berekend welk recht op tegemoetkoming DMC heeft. Dit 
bedrag is in de jaarrekening verwerkt.

-  De subsidie op basis van de NOW 3.1 ten bedrage van 
totaal € 211.300. De NOW 3.1 dient nog definitief ingediend 
te worden bij het UWV. Aan de hand van het werkelijk 
gerealiseerde omzetverlies over de gekozen meetperiode 
en de loonkosten van de maanden oktober t/m december 
2020 is berekend welk recht op tegemoetkoming DMC 
heeft. Dit bedrag is in de jaarrekening verwerkt.

 
Resultaatbestemming
De subsidie van de gemeente Den Haag over het boekjaar 
2020 wordt definitief vastgesteld nadat de jaarrekening 
is overlegd. De subsidie van de gemeente Den Haag is 
vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als  
bate verwerkt.

Vennootschapsbelasting
Stichting DMC is voor de vennootschapsbelasting 
aangemerkt als belastingplichtige. Over de afgelopen 
jaren is aangifte gedaan hetgeen niet tot betaling van 
vennootschapsbelasting (vpb) heeft geleid. We verwachten 
dit ook niet voor de aangifte vpb over 2020.
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4.4 Toelichting balans

B. Vlottende activa

Theatertechniek inventaris

Horeca inventaris 

ICT/ Automatisering 

Inventaris Kantoor 

Overige bedrijfsmiddelen 

Investeringen Amare

B.1  Voorraden
 Totaal Voorraden 

B.2  Vorderingen
 Debiteuren
 Te vorderen omzetbelasting
 V ooruitbetaalde pensioenpremie
 Overige vorderingen
 Vooruitbetaalde kosten 
  
 Totaal vorderingen 

B.3  Liquide middelen
 Kas
 Bank (inclusief kruisposten)
   
    Totaal liquide middelen 

 
Totaal vlottende activa

 
13.500

183.200 
 205.100 

 24.100 
 106.300 
 264.700

 
783.400 

2.400
3.004.200

 
3.006.600

3.803.500

3.400 
4.895.600

4.899.000

5.781.000

2020 2019

35.200

1.500

4.800

-

-

950.400

991.900

(Des)investeringen 
t/m 2020 t/m 20202020 2020

Afschrijvingen Boekwaarde
31-12-2020

550.600

228.500

431.000

5.700

127.100

-

1.342.900

60.200

2.200

2.500

400

-

-

65.300

 11.000

-

5.400

-

-

950.400

966.800

585.800

230.000

435.800

5.700

127.100

950.400

2.334.800

In 2020 zijn er al diverse investeringen gedaan ten behoeve van Amare. Het gaat hierbij om investeringen in het ICT netwerk, 
keukenmeubilair en -apparatuur, signing & wayfinding en bierleidingen. Na ingebruikname zal er worden afgeschreven op de 
geïnvesteerde activa. Er hebben in 2020 geen desinvesteringen plaatsgevonden.

23.400

596.900
41.000
27.900
63.700

129.100

858.600

A.2 Materiële vaste activa
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C.1 Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen fungeert als continuïteitsreserve teneinde onverwachte financiële risico’s te kunnen dekken.  
Dit vermogen kan met instemming van de gemeente Den Haag worden gevoed. 

Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de resultaatbestemming is het voorstel daartoe verwerkt in het vermogen.

C.1  Vrij besteedbaar vermogen
C.2  Bestemmingsreserve Inrichting & verhuizing Amare
C.3  Bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare 
C.4  Bestemmingsreserve Opening Amare
C.5  Onverdeeld resultaat

784.000
500.000
226.100
100.000

- 

1.610.100

784.000
-

784.000

2020 2019

784.000
500.000
645.600
100.000

-

2.029.600

Verloopoverzicht: 
Stand 1 januari 2020 
Resultaatbestemming 2020 

Stand 31 december 2020 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen en betreffen voornamelijk dranken en foodproducten ten behoeve van de 
exploitatie van de horeca.

De post debiteuren is opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 
De samenstelling van de post debiteuren betreft vorderingen op de huisgezelschappen, diverse impresariaten, 
evenementenbureaus, huurders en verkooppunten voor de kaarten.
 
Het saldo van de overige vorderingen betreft voornamelijk verplichtingen van derden, die in de loop van 2021 zijn, dan wel 
worden afgewikkeld. Tevens is in onder de overige vorderingen een rekening-courant vordering op verbonden partij Stichting 
Podium van de Stad (SPS) opgenomen ten bedrage van € 36.000.

De verplichtingen, die horen bij de vooruitbetaalde kosten per balansdatum zijn vooruitbetaalde kosten betreffende o.a. huur 
kopieermachines ( € 9.000), licentiekosten voor het kaartverkoopsysteem (€ 22.000), verzekeringspremies (€ 16.000), OZB (€ 
48.000) alsmede vooruitbetaalde overige huisvestingslasten en organisatiekosten.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

C. Eigen vermogen
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500.000
-

500.000

C.2 Bestemmingsreserve Inrichting en Verhuizing Amare (voorheen: Tijdelijke Huisvesting)

In de jaarrekening 2012 is met toestemming de Gemeente Den Haag, middels een brief d.d.18 december 2013 (OCW2013.9141), 
een bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting gevormd, waaruit te voorziene extra kosten op het gebied van bijvoorbeeld 
personeel, marketing en inrichting van het Zuiderstrandtheater in de afgelopen jaren konden worden betaald.  

Middels een brief d.d.18 april 2018 (kenmerk ABBA/VL/6534-R) heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend om deze 
bestemmingsreserve per 1-1-2017 om te vormen tot een bestemmingsreserve Inrichting & Verhuizing Amare.

Verloopoverzicht:

Stand 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020

Stand 31 december 2020

C.3  Bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare

Middels een  brief d.d. 18 april 2018 (kenmerk ABBA/VL/6534-R) heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend een 
bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare te vormen. Deze bestemmingsreserve is gevormd om de kosten die gemaakt 
moeten worden in de voorbereiding naar de start in Amare te kunnen dekken. 

Per 31 december 2020 zijn er aanloopkosten voor Amare die in het boekjaar 2020 zijn gemaakt (€ 419.500) aan deze 
bestemmingsreserve onttrokken. Dit betreft met name advieskosten en kosten voor de ontwikkeling van de horeca activiteiten 
in de nieuwbouw.

Verloopoverzicht:

Stand 1 januari 2020
Onttrekking aan reserves in 2020

Stand 31 december 2020

645.600
-419.500

226.100

C.4  Bestemmingsreserve Opening Amare

Middels een brief d.d. 18 april 2019 (kenmerk ABBA/VL/11049-R) heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend om met 
ingang van 1-1-2018 een bestemmingsreserve Opening Amare te vormen. 

Voor de opening van het OCC worden ideeën ontwikkeld voor een speciaal openingsprogramma. Voor deze eenmalige kosten  
is een reserve gevormd.

Verloopoverzicht:

Stand 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020

Stand 31 december 2020

100.000
-

100.000
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D. Voorzieningen

Onderhoudsfonds

 486.900 
 825.500 
 208.700 

 -149.200 
 -61.500 

 - 
 -1.108.860 

 
201.540 

640.500
809.500
293.700

-277.200
-179.600
-800.000

-
 

486.900

Verloopoverzicht:
Stand 1 januari
Dotatie onderhoudsbijdrage
Dotatie huursubsidie
Onttrekking onderhoud
Onttrekking zaalhuur
Onttrekking bijdrage stichtingskosten ZST
Vrijval voorziening

Stand 31 december

De onderhoudssubsidie van de Gemeente Den Haag ad € 633.572 (ABBA/VL/24848 en ABBA/VL/24848 -T) is geheel toegevoegd 
aan de Voorziening Onderhoud. Op grond van bovenstaande beschikking (ABBA/VL/24848) is tevens een bijdrage  
uit eigen middelen van € 191.945 aan de voorziening toegevoegd (totaal € 825.517).
 
De onttrekking onderhoud over 2020 houdt verband met het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zoals met de gemeente 
gecommuniceerd in de brief d.d. 25 april 2012 en zijn te onderscheiden naar losse onderhoudscontracten, preventieve 
werkzaamheden, correctieve werkzaamheden, grote onderhoudswerkzaamheden, aanpassing, beheer en administratie. 
Het totaal van de onttrekkingen in 2020 bedraagt € 149.200. 

Vanaf 1 oktober 2014 is DMC ook huurder en exploitant van het Zuiderstrandtheater. Conform afspraken met de Gemeente 
Den Haag (OCW/2015.190 en OCW/2015.5876) zal de Voorziening Onderhoud voor de periode vanaf 1 oktober 2014 tot de 
ingebruikname van een nieuw cultuur- en onderwijscomplex aan het Spui, ook worden gevoed met ontvangen huursubsidies. 
Tevens zal de Voorziening Onderhoud worden ingezet voor de dekking van alle huur- en onderhoudskosten van zowel het 
Zuiderstrandtheater (incl. woonhuis) en het woonhuis Nederlands Dans Theater. Zie ook beschikking 2020 gemeente Den Haag 
(ABBA/VL/24848).

In 2020 zijn de structurele huursubsidie van de Gemeente Den Haag ad € 164.115 (ABBA/VL/24848 en ABBA/VL/24848 -T)  
en de aanvullende huursubsidie ZST van Gemeente Den Haag ad € 144.593 (ABBA/VL/24848) geheel toegevoegd aan de 
Voorziening Onderhoud (totaal € 308.708). Aan de voorziening zijn onttrokken conform de afspraken met de Gemeente  
Den Haag (OCW/2015.190) alle huurlasten en de bijdrage aan de stichtingskosten ZST ad € 61.451. 

In overleg met de gemeente Den Haag is besloten om het overschot van de onderhoudsvoorziening vrij te laten vallen en om  
te zetten in een voorziening voor aanloopkosten en onderhoud voor Amare. Voor een verdere toelichting zie volgende pagina.

2020 2019
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E. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Verloopoverzicht:
Stand 1 januari
Dotatie 2020
Onttrekking 2020
 
Stand 31 december

E1.  Crediteuren

 Vooruit ontvangen opbrengsten inzake kaartverkoop
Overige vooruit ontvangen opbrengsten
Overige schulden inzake voorstellingen
Gemeente Den Haag
Vooruitontvangen subsidies private fondsen
Te betalen loonbelasting en sociale premies
Verplichtingen personeel
Overlopende passiva
E2. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

375.000

517.900 
 4.900 

 43.500 
 126.400 
 148.500 

 94.100 
 255.000 
309.600

1.499.900

1.874.900

1.251.100 

1.436.700
49.000

116.000
14.700

-
79.500

206.700
206.700

2.109.300

3.360.400

-
1.108.860

-

1.108.860

2020

2020

2019

2019

-
-
-

-

Aanloopkosten Amare

De post Crediteuren bestaat voor een deel uit een schuld aan onze partners RO en NDT. Daarnaast betreft het voor een  
groot deel (aanloop)kosten t.b.v. Amare (o.a. advieskosten en architect).

De vooruit ontvangen opbrengsten uit kaartverkoop hebben direct verband met evenementen in het Zuiderstrandtheater  
en de Nieuwe Kerk voor het jaar 2021. 

De Overige schulden inzake voorstellingen betreft de nog te betalen partages, uitkoopsommen en auteursrechten.

Gemeente Den Haag betreft hoofdzakelijk de vooruitontvangen subsidie voor de opening van Amare.

Vooruitontvangen subsidies private fondsen betreffen voor een groot deel ontvangen fondsen in 2020 welke in overleg met  
de fondsen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. het niet kunnen uitvoeren van projecten door corona.

De post Verplichtingen personeel heeft betrekking op door de werknemers opgebouwde rechten op vakantiegeld alsmede 
verlof- en vakantiedagen.   

De post Overlopende passiva betreft o.a. nog te betalen kosten betreffende het boekjaar 2020 voor energielasten (€ 37.000), 
accountantskosten (€ 20.000) af te dragen parkeergelden (€ 57.000) alsmede advies- en aanloopkosten Amare en overige 
organisatie- en productiekosten. Daarnaast bevat het nog creditnota’s aan het RO en NDT inzake door de gemeente 
kwijtgescholden huur in verband met Covid-19 (€ 85.000).
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F. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

•  Voor DMC heeft de Belastingdienst de toepassing van de Bestedingsreserve (BR) voor toekomstige uitgaven van 
bedrijfsmiddelen en projecten goedgekeurd. Het resultaat zal worden verrekend met deze fiscale reserve, die op dit moment  
€ 1.710.667 (stand ultimo 2019) bedraagt. Wanneer de stichting niet langer voldoet aan de door de belastingdienst gestelde 
eisen zal over dit bedrag tegen het dan geldende tarief, vennootschapsbelasting moeten worden afgedragen. Op basis van de 
huidige tarieven bedraagt de theoretische vennootschapsbelasting circa € 422.000. 
De aanslagen Vennootschapsbelasting zijn tot en met boekjaar 2017 door de belastingdienst definitief opgelegd. 

•  Conform het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, krijgt de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag vanaf 
2021 tot en met 2024 een jaarlijkse subsidie van € 2.595.083 van de Gemeente Den Haag, exclusief eventuele trendcorrecties. 

•  Naast de structurele exploitatiesubsidie ontvangt Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag van de Gemeente Den Haag 
een jaarlijkse subsidie van € 2,7 mln en € 0,9 mln ter dekking van de bedrijfsexploitatie van Amare. 

•  Op 29 januari 2015 heeft DMC een allonge op de bestaande huurovereenkomst getekend met Gemeente Den Haag.  
In de overeenkomst zijn de volgende afspraken vastgelegd: 
 
-  DMC huurt vanaf 1 oktober 2015 het Zuiderstrandtheater incl. bijbehorend Woonhuis en de Orkestrepetitieruimte 

Meppelweg van Gemeente Den Haag. De jaarhuur bedraagt € 133.779 (prijspeil 2015).
   -  DMC huurt vanaf 1 oktober 2015 het verbouwde Lucent Danstheater (LDT) van Gemeente Den Haag. De jaarhuur bedraagt  

€ 40.000 (prijspeil 2015). 

•  Met de gemeente Den Haag is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van Amare aan het Spuiplein. De huur gaat in 
op de datum van oplevering (verwachting in 2021) en is aangegaan voor een periode van 40 jaar. De totale huur bedraagt  
€ 2.959.000 per jaar exclusief BTW (prijspeil 2018). 
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4.5 Toelichting exploitatierekening

A. Opbrengsten

A.1 Publieksinkomsten

A.2 Sponsorinkomsten

Algemene sponsoring
Projectgebonden sponsoring

A.3 Overige directe opbrengsten

Zaalhuur en Theatertoeslag RO
Huur zaal t.b.v. concerten
Huur repetitieruimte en Overig
Theatertoeslag

Realisatie
2020

Realisatie
2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Begroting
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Realisatie
2019

Realisatie
2019

 619.600 
 160.800 

 
 780.400 

 254.000 
 130.900 

 26.400 

411.300

 388.000 
 29.000 

 417.000 

 369.000 
 50.000 

 
419.000 

 376.600 
 59.000 

 
435.600 

 240.600 
 165.100 

 55.000 

460.700

 246.100 
 168.100 

 49.300 

463.500

-
3.000

 
3.000

5.000
10.000

 
15.000

27.100
105.000

 
132.100

 2.000.000 
 500.000 

  
2.500.000 

 1.792.600 
 539.100 

 
 2.331.700 

De inkomsten algemene sponsoring betrof in 2019 de jaarlijkse bonus van drankleverancier InBev en een sponsorbijdrage  
van de Rabobank.

De projectgebonden sponsoring is een bijdrage van Omroep West voor de Radio West concerten.

Zaalhuur en Theatertoeslag NDT 

Huur zaal t.b.v. voorstellingen 
Theatertoeslag 

Zaalhuur en Theatertoeslag cultureel
Zaalhuur cultureel
Theatertoeslag cultureel

Totaal overige directe opbrengsten

 100.500 
 8.300 

 
 108.800 

937.100

 245.000
 30.000 

 
 275.000 

1.154.700

220.200
31.800

 
252.000

1.151.100

Recettes Concerten en Voorstellingen
Horeca inkomsten bij Concerten en Voorstellingen
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A.4 Diverse inkomsten Realisatie
2020

 50.000 
 20.500 

70.500

 350.000 
 300.000 

650.000

 305.000 
 249.800 

554.800

Begroting
2020

Realisatie
2019

Zakelijke verhuur & horeca
Inkomsten zakelijk verhuur en diensten
Inkomsten zakelijk horeca

Overige huur en bijdragen RO
Kantoorhuur en Servicekosten
Bijdrage kaartverkoop & Informatie
Overige vergoedingen
Doorbelasting Receptie
Doorbelasting ICT & Telefonie
Doorbelasting Printer & Reproductie

 129.300 
 48.100 

 3.000 
 28.700 
 22.700 
 12.200 

 
244.000 

 819.800 
 25.200 
 37.400 
 12.300 

 894.700 

 803.000 
 22.000 
 55.000 

 8.500
 

 888.500 

 826.500 
 24.700 
 35.300 
 15.300 

901.800

 121.500 
 45.500 
 10.900 
 28.700 
 23.000 
 13.000 

 
242.600 

 126.000 
 48.600 
 10.800 
 28.700 
 21.200 
 13.000 

 
248.300 

Overige huur en bijdragen NDT
Kantoorhuur en Servicekosten
Bijdrage kaartverkoop & Informatie
Doorbelasting ICT & Telefonie
Doorbelasting Printer & Reproductie

Overige diverse inkomsten
Opbrengsten kaartverkoop & Informatie
Overige directe opbrengsten

Totaal diverse inkomsten

 3.000 
 71.000 

 74.000 

1.283.200

 12.500 
 71.000 

 
83.500 

1.864.600

 8.000 
 147.100 

 155.100 

1.860.000

De Opbrengsten kaartverkoop & Informatie betreft inkomsten uit de doorberekende administratiekosten bij kaartverkoop.

De Overige directe opbrengsten bestaan uit ontvangen inkomsten voor het beheer van het parkeerterrein Zuiderstrandtheater 
(€ 71.000). Voor het beheer van het parkeerterrein is een contract met de Gemeente Den Haag afgesloten. 

In 2019 is tevens onder de Overige directe opbrengsten begrepen de doorberekende loonkosten van directieleden aan thema-
jaar Feest aan Zee (€ 20.000) en aan Operadagen Rotterdam (€ 40.000). 
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 1.241.500 
 633.600 
 164.100 
 612.000 

  
2.651.200 

 265.600 
 8.600 

 897.900 

3.823.300

 1.218.500 
 621.700 
 161.200 
 513.000 

 
 2.514.400 

 358.800 
 82.500 

-

2.955.700

 1.210.100 
 617.500 
 160.000 
 509.600 

  
2.497.200 

 379.800 
 143.800 

 - 

 3.020.800 

B. Subsidies

Programmeringssubsidie
Onderhoudssubsidie
Huursubsidie
Exploitatiesubsidie

B.1.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag
B 1.2 Overige subsidies gemeente Den Haag
B. 2 Overige subsidies uit publieke middelen
B.3 Steunbijdragen Covid-19

Totale bijdragen

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019A.5 Bijdragen uit private middelen

Bijdragen van private fondsen
Bijdragen uit goede doelen loterijen

Totaal bijdragen uit private middelen

 81.400 
 32.000 

 113.400 

 150.000 
 - 

 150.000 

 225.500 
 70.000 

 295.500 

Voor het project De Stad als Curator – Jouw theater in de wereld van nu is in 2020 € 68.000 aan bijdragen geboekt.  
Een groot deel hiervan betreffen bijdragen van de Bankgiro Loterij en VSB Fonds.

Van het Kickstart Cultuurfonds is een bijdrage van € 32.100 ontvangen inzake Covid-19.

De resterende € 13.300 betreffen bijdragen ten behoeve van het Februari Festival 2020.

Op grond van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 ‘Ruimte voor de spelende mens’ is over 2020 een subsidie 
toegekend (brief kenmerk: ABBA/VL/24848) en trendmatig aangepast op 8 oktober 2020 (brief kenmerk ABBA/VL/24848-T).

Onder het kopje Overige subsidies Gemeente Den Haag zijn opgenomen:
 
 1.  Aanvullende subsidie op jaarbeschikking 2020 (ABBA/VL/24848) bestaande uit de structurele huurbijdrage 

Zuiderstrandtheater van € 133.779 (ABBA/VL/24848) en de eenmalige bijdrage ter compensatie van de verlaging 
garantiesommen bespeling RO en NDT van € 100.000. Op grond van het collegebesluit “Steunmaatregel Covid-19 
culturele sector kwijtschelden huur” d.d. 1 december 2020 is ons de huur over de maanden mei tot en met 
december 2020 kwijtgescholden. Het daarmee vrijvallende bedrag van € 89.186 is door middel van een aanvullende 
beschikking omgezet van huurbijdrage naar exploitatiesubsidie. Totaal extra structurele subsidies: € 144.600.

 2.  Voortzetting incidentele subsidie conform Gemeentebegroting 2020 ( voorheen Amendement Lakerveld) (€ 75.000) 
en projectsubsidies voor Februari Festival 2020 en Festival Sacred Songs. 
Totaal projectsubsidies: € 46.000. 

De subsidies uit publieke middelen betreffen een subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor het Februari Festival 2020  
(€ 4.600) en van het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijdrage voor het Festival 1001 Nachten (€ 4.000).
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TOGS
Regeling Covid-19 Podia van het Fonds Podiumkunsten
Regeling Covid-19 Gemeente Den Haag (gematched)
NOW 1.0
NOW 2.0
NOW 3.1

Totaal

€ 4.000
€ 66.250
€ 66.250

€ 235.000
€ 315.100
€ 211.300

€ 897.900

Bovenop genoemde subsidies inzake Covid-19 heeft de gemeente de kale huur kwijtgescholden over de periode mei t/m  
december (€ 53.000).
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C. Beheerlasten

C.1 Personeel
Realisatie

2020

2020
8,5 
 5,0 
 2,6 

 
16,1

2019
7,5 
 4,5 
 1,7 

 
13,7

Begroting
2020

Realisatie
2019

Vast personeel 
Directie, Financiën en Ondersteuning 
Facilitaire dienst 
Receptie 

Flexibel personeel 
Directie, Financiën en Ondersteuning 
Facilitaire dienst 
Receptie 

674.500  
317.100 
108.100 

1.099.700

623.000 
251.800 

82.500 

957.300

573.200 
248.700 

72.800 

894.700

8.400 
52.800 
16.100 

77.300 

816.100
130.800

63.300
89.500
       

1.099.700

                  - 
                  - 
                  - 
                  - 
               

957.300

      659.800         
115.200         

50.900          
68.800         

894.700

 26.000 
 60.000 
 70.000 

  
156.000 

 1.200 
 58.800 
 74.300 

 
134.300 

Totaal C.1 Beheerlasten personeel  1.177.000 1.113.300 1.029.000

Specificatie personele lasten vaste beheerorganisatie 
Salarissen 
Sociale lasten 
Vakantiegeld 
Pensioenpremie 

Aantal fte beheer vast 
Directie, Financiën en Ondersteuning 
Facilitaire dienst 
Receptie 

De loonkosten zijn berekend op basis van de CAO Nederlandse Podia. Conform deze CAO
heeft er op 1 juli 2020 een trendmatige aanpassing (1,5%) van de salarissen plaatsgevonden. 

In 2020 is er een toename van de vaste loonkosten beheer. Met de indiensttreding van Jan Zoet is de directie weer op volle 
sterkte. In 2019 was het dienstverband van de algemeen directeur deels 50%. Ten behoeve van de ontwikkeling van Amare is 
het team in 2020 uitgebreid met een coördinator facilitaire dienst (1 FTE) en een project secretaris (1 FTE).

Vaste loonkosten van de afdeling receptie zijn toegenomen door de aanstelling van vaste medewerkers en daarmee uitbreiding 
van de formatie. Door een tijdelijke sluiting van de kantoren i.v.m. Covid-19 zijn de flexibele loonkosten van de receptie gedaald.
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C.2 Materieel 

Huisvestingslasten 
Energie 
Belastingen en heffingen 
Verzekeringen             
Schoonmaakkosten kantoor
Dotatie voorziening onderhoud 
Dotatie voorziening onderhoud huur 
Overige huisvestingskosten 

 170.700 
 29.100 
 18.200 
 48.600 

 825.500 
 208.700 

 40.400 
 

1.341.200 

 165.000 
 30.000 
 20.000 
 65.000 

 809.500 
 293.700 

 41.800 

1.425.000 

 168.300 
 25.500 
 19.300 
 71.100 

 809.500 
 293.700 
 145.600 

 
1.533.000 

De huisvestingslasten zijn in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019 en tevens lager dan de begroting 2020. Grootste afname 
betreft de overige huisvestingskosten. In 2019 zijn er extra uitgaven gedaan ten behoeve van de inrichting, techniek en 
materiaal, o.a. voor de Lourdes Kerk (€ 77.000). De schoonmaakkosten zijn gedaald doordat de kantoren deels gesloten waren 
door Covid-19.

De huur van het LDT/ productiehuis NDT en het Zuiderstrandtheater wordt vanaf 1 oktober 2014 onttrokken aan de Voorziening 
onderhoud (zie toelichting balans). Jaarlijks doteert DMC aan deze voorziening het totaal aan huursubsidies (€ 293.700).  
De dotatie voorziening onderhoud huur is echter lager door kwijtschelding van een deel van de huur door de gemeente  
Den Haag i.v.m. Covid-19. Dit deel van de subsidie is toegevoegd aan de exploitatiesubsidie. De totale dotatie voorziening 
onderhoud huur komt hiermee op € 208.700.

De planmatige onderhoudskosten betreffen de dotatie aan de Voorziening onderhoud. Deze is samengesteld uit een 
gemeentelijke bijdrage in de vorm van structurele subsidie onderhoud ( € 633.572) en een bijdrage uit de eigen exploitatie  
van € 191.945 (zie ook toelichting op de balans, D. Voorzieningen). 

Afschrijvingslasten 
Inventaris theatertechniek 
Inventaris horeca 
Inventaris ICT/ automatisering 
Inventaris kantoor 
Overige bedrijfsmiddelen 

Vrijval egalisatierekening bijdragen investeringen 

 60.200 
 2.200 
 2.500 

 400 
 - 

 65.300 
 -1.400 

 63.900 

80.100
15.200
30.800

800
700

127.600
-30.900

96.700115.000

De meeste investeringen zijn destijds gedaan voor de periode in het Zuiderstrandtheater. Deze afschrijvingstermijnen zijn 
in 2020 voor een groot deel afgelopen i.v.m. de aanstaande verhuizing naar Amare. In theatertechniek zijn in 2020 extra 
investeringen gedaan welke ook mee zullen verhuizen naar Amare.

De vrijval egalisatierekening bijdragen investeringen is het aandeel van deze bijdragen van o.a. de gemeente Den Haag en NDT, 
welke is toegerekend aan het boekjaar (zie ook toelichting balans onder Overige vooruit ontvangen opbrengsten.)

Realisatie
2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Realisatie
2019
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Organisatiekosten 
Kantoormiddelen 
Licenties, onderhoud applicaties, abonnementen 
Porti 
Kosten ICT en telefonie 
Kosten printer en reproductie 
Advieskosten en diensten derden 
Aanloopkosten Amare
Overige personeelskosten 
Kosten betalingsverkeer 
Overige algemene kosten 

Totaal C.2 Beheerlasten materieel

 15.200 
 75.300 

 2.000 
 151.900 

 36.900 
 55.600 

  787.600
 132.800 

 18.300 
 3.400 

 1.279.000

2.684.100

 8.000 
 77.500 

 6.000 
 130.000 

 40.000 
 90.000 

-
 75.000 
 30.000 
 10.000 

466.500

2.006.500

 13.500 
 77.700 

 6.800 
 141.800 

 42.000 
 65.300 
 54.400 
 58.000 
 22.000 

 8.000 

489.500

2.119.200

De toename van de materiële beheerslasten wordt met name veroorzaakt door de aanloopkosten voor Amare. Naast de 
reguliere werkzaamheden en activiteiten is een groot deel van de organisatie in toenemende mate druk met de voorbereiding 
op de verhuizing naar het nieuwe theater. Deze aanloopkosten bedragen voor 2020 € 787.600. 

Verder is er een stijging te zien in de overige personeelskosten. In 2019 is onder de overige personeelskosten opgenomen de 
vrijval van een schuld van € 44.000 voor af te dragen pensioenpremies uit de jaren 2012 en 2013. Daarnaast zijn met name de 
kosten voor scholing toegenomen, o.a. voor cursussen BHV en een marketing training.

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019
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Vast personeel 
Fondswerving & relatiebeheer 
Zakelijke verhuur en evenementen
Kaartverkoop & Informatie 
Marketing en publiciteit 
Techniek 
Horeca & publieksservice 
Programma en Educatie 

D. Activiteitenlasten

D.1 Personeel

 85.900 
 154.200 
 161.800 
 287.200 
 673.800 
 206.600 
 385.400 

1.954.900

 - 
 1.100 

 27.800 
 1.100 

 20.100 
 22.500 

 158.200 
 75.000 

 
 305.800 

 70.000 
 120.000 
 150.000 
 220.000 
 630.000 
 235.000 
 385.000 

1.810.000

 - 
 - 

 50.000 
 20.000 
 50.000 
 50.000 

 420.000 
 50.000 

 640.000 

 77.100 
 157.500 
 159.600 
 248.300 
 578.300 
 230.400 
 393.200 

1.844.400

 1.700 
 - 

 31.600 
 16.100 

 110.400 
 64.000 

 369.700 
 105.400 

 
698.900 

Flexibel personeel 
Fondswerving & relatiebeheer 
Zakelijke verhuur en evenementen
Kaartverkoop & Informatie 
Marketing en publiciteit 
Techniek 
FD parkeer 
Horeca & publieksservice 
Programma en Educatie 

Specificatie personele lasten activiteitenpersoneel vast 
Salarissen 
Sociale lasten 
Vakantiegeld 
Pensioenpremie 

Totaal D.1 Activiteitenlasten personeel  2.260.700  2.450.000  2.543.300 

 1.413.200 
 262.000 
 125.100 
 154.600 

 1.954.900 1.810.000

 1.356.800 
 239.300 
 105.500 
 142.900 

 1.844.500 

 Aantal fte activiteiten vast 
 Fondswerving & relatiebeheer 
 Zakelijke verhuur en evenementen 
 Kaartverkoop & Informatie 
 Marketing en publiciteit 
 Techniek 
 Horeca & publieksservice 
 Programma en Educatie 

2020
1,4
 1,7 
 3,9 
 6,3 

 11,5 
 3,7 
 5,9 

 
 34,4 

2019
1,2 
 1,6 
 3,9 
 5,1 

 10,6 
 3,8 
 6,1 

 
 32,3  

Realisatie
2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Realisatie
2019
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 D.2 Materieel 

Activiteitenlasten Materieel 
Inkoop Programma (Uitkoop, partages) 
Overige Directe Programmering kosten 
Huur Externe locaties (Nieuwe Kerk/VVV) 

Inkopen publiekshoreca 
Inkopen zakelijke horeca en evenementen 
Overige kosten Horeca 

Kosten Marketing en Publiciteit 

Totaal D.2 Materieel 

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

591.500
295.100

61.600

38.000
29.200
45.100

175.600

1.236.100

 1.800.200 
 500.000 
 100.000 

 110.000 
 170.000 

 90.000 

 300.000
 

 3.070.200 

1.891.600
593.000
100.700

129.600
183.800
105.700

346.300

3.350.700

Door Covid-19 zijn veel voorstellingen geannuleerd en daarmee zijn ook de materiële activiteitenlasten gedaald.

Saldo rente baten en lasten 

Rentebaten 
Rentelasten 

 - 
 -2.000 

 

 -2.000 

-
-

-

26
-
 

26

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

De loonkosten zijn berekend op basis van de CAO Nederlandse Podia. Conform deze CAO heeft er op 1 juli 2020 een  
trendmatige aanpassing (1,5%) van de salarissen plaatsgevonden. 

De totale personele activiteitenlasten zijn in 2020 afgenomen, veroorzaakt door het flexibele personeel. Door Covid-19 zijn  
met name de flexibele personeelslasten van de afdelingen theatertechniek en horeca & publieksservice gedaald. De kosten 
voor het vaste personeel zijn gestegen door een uitbreiding van het team bij de afdelingen theatertechniek en marketing.

De loonkosten voor Fondsenwerving & relatiebeheer betreft loonkosten van medewerkers in vaste dienst bij DMC die  
voornamelijk werkzaamheden voor de verbonden partij Stichting Podium van Stad verrichten.
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            -419.500

-

-419.500

5. Resultaatbestemming  
 
De resultaatbestemming van € 419.500 negatief heeft als volgt plaatsgevonden: 
 
Onttrekking aan het vrij besteedbaar vermogen
 
Onttrekking aan de bestemmingsreserve aanloopkosten Amare

Totaal

Vooruitlopend op de vaststelling door de Raad van Toezicht is de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020 verwerkt.
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6. WNT- verantwoording 2020 

Bezoldiging topfunctionarissen

Naam     : Dhr. H.C. Scholten
Beloning 2020    : € 10.439 totaal brutoloon incl. vakantiegeld (2019 : € 117.735 )
Betaalde pensioenpremie 2020  : geen (2019: € 9.397)
Individueel WNT maximum   : € 201.000
Belastbare vaste en variabele 
onkosten vergoedingen   : geen
Voorzieningen t.b.v. beloningen 
betaalbaar op termijn   : pensioenopbouw volgens cao Nederlandse Podia
Functie     : directeur-bestuurder
Omvang/ duur dienstverband 2020  : 1-1-2020 t/m 31-01-2020 parttime dienstverband (50%)
 
Naam     : J.L.M. Zoet
Beloning 2020    : € 121.782 totaal brutoloon incl. vakantiegeld (2019 : geen )
Betaalde pensioenpremie 2020  : € 14.845 (2019: geen)
Individueel WNT maximum   : € 201.000
Belastbare vaste en variabele 
onkosten vergoedingen   : geen
Voorzieningen t.b.v. beloningen 
betaalbaar op termijn   : pensioenopbouw volgens cao Nederlandse Podia
Functie     : directeur-bestuurder
Omvang/ duur dienstverband 2020  : 1-2-2020 t/m 31-12-2020 fulltime dienstverband (100%)

Naam     : L. Wiering
Beloning 2020    : € 95.057 totaal brutoloon incl. vakantiegeld (2019 : € 32.461 )
Betaalde pensioenpremie 2020  : € 12.251 (2019: € 4.464)
Individueel WNT maximum   : € 201.000
Belastbare vaste en variabele 
onkosten vergoedingen   : geen
Voorzieningen t.b.v. beloningen 
betaalbaar op termijn   : pensioenopbouw volgens cao Nederlandse Podia
Functie     : directeur bedrijfsvoering
Omvang/ duur dienstverband 2020  : 1-1-2020 t/m 31-12-2020 fulltime dienstverband (100%)
Omvang/ duur dienstverband 2019  : 19-8-2019 t/m 31-12-2019 fulltime dienstverband (100%)

Alle leden van de Raad van Toezicht van DMC, te weten Dhr. J.H.A.S. Biesheuvel, Dhr. G.J. Straatman, Mevr. V. van Hulst  
en Dhr. M.R. Ramlal verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In 2020 zijn geen kostenvergoedingen uitgekeerd.
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Directie/bestuur,

De heer J. Zoet 
Directeur/bestuurder

De heer G. Straatman 
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw V. van Hulst 
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw E. Bien 
Lid Raad van Toezicht

Namens de Raad van Toezicht Stichting DMC

De heer H. Biesheuvel 
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer M. Ramlal
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw H. Oppatja
Lid Raad van Toezicht

De heer P. Heijnen
Lid Raad van Toezicht

Free Hand

Free Hand
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7. Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Den Haag  
 
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 27 tot en met 48 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting 
Dans- en Muziekcentrum Den Haag te Den Haag 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 Dans- en Muziekcentrum Den Haag op 31 
december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijnen 
verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in 
alle van materieel belang 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 Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 (met 
uitzondering van de daarin genoemde controletolerantie, de gehanteerde controletolerantie 
bedraagt 1% van de totale baten). 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2020; 

2) de staat van baten en lasten over 2020; en 

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 vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag 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).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 
  



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 materiele afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
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 in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 
2017. 
 

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 met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 
de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking 
en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. 
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving 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 instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
  



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 materiele 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. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 
 
Hilversum, 29 april 2021 
 
KAMPHUIS & BERGHUIZEN     
Accountants/Belastingadviseurs 
 
 
 
 
P. Heyman-Brand Msc RA   

Lysanne Zegwaard
Typemachine
w.g.



Bijlage bij de controleverklaring: 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• ening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 

 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-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, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 instelling haar 
activiteiten 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 instelling 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 
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Kengetallen jaaroverzicht

aantal voorstellingen en concerten 2020 167

waarvan

Zuiderstrandtheater 76

*DMC 41

*NDT 23

*RO 12

Nieuwe Kerk 65

*DMC 62

*NDT 0

*RO 3

Lourdeskerk 26

betaalde livestreams 17

13 NDT, 4 DMC

Aantal bezoekers 48.614

DMC 32.069

RO 7.091

NDT 9.454

Bijlage 2. Prestatiegegevens 2020

Verdeling per genre DMC

klassiek 54

8.310

opera & muziektheater 3

2.471

musical 3

1.513

pop 7

4.654

jazz/wereldmuziek 24

1.793

dans 9

6.729

cabaret 4

1.847

jeugd/familie 19

3.642

theater 1

159

spektabel inc circus 5

929

totaal 129

32.047
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per organisatie:

DMC

aantal voorstellingen / concerten 129

aantal bezoekers 32.047

capaciteit 53.140

bezettingsgraad 60%

RO

aantal concerten 15

aantal bezoekers 7.091

capaciteit 8.502

bezettingsgraad 83%

NDT

aantal voorstellingen 23

aantal bezoekers 9.454

aantal bezoekers 9.454

capaciteit 10.677

bezettingsgraad 89%

aantal verschillende producties 89

aantal internationale gezelschappen 7

betalende bezoekers

niet betaald 525

Ooievaarspas 297

per locatie

Zuiderstrandtheater

aantal voorstellingen / concerten 81

aantal bezoekers 21.470

capaciteit 32.066

bezettingsgraad 67%

Nieuwe Kerk

aantal voorstellingen / concerten 65

aantal bezoekers 7.223

capaciteit 14.237

bezettingsgraad 51%

Lourdeskerk

aantal voorstellingen / concerten 26

aantal bezoekers 3.354

capaciteit 6.837

bezettingsgraad 49%

Educatie VO

RO voorstellingen - 152 leerlingen

NDT voorstellingen - 15 leerlingen

DMC voorstellingen - 32 leerlingen
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