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Voorwoord  
 
Het jaarverslag 2017 begon ik met de woorden: ’2017 is in alle opzichten een uitstekend jaar 
voor ons geweest’. Als jullie denken dat het bijna niet beter kan moet ik jullie teleurstellen. De 
resultaten van 2018 laten zien dat we het nòg een beetje beter doen!  

Ook afgelopen jaar hebben wij veel geïnvesteerd in ons theater. Door het aanbrengen van 
extra beplanting en het aanleggen van sedum-daken op het toiletgebouw en de muntenkiosk 
behouden we de groene uitstraling die bij het theater past. Daarnaast hebben de toiletten en 
de muntenkiosk aan de binnenkant een opknapbeurt gekregen.  

2018 begon voor het theater al vroeg. In januari was er de mogelijkheid om de schaatsen op 
het door onze ijsmeester Marinus zorgvuldig aangelegde schaatsbaantje. 650 bezoekers 
hebben in de winter de weg naar ons theater weten te vinden. De aftrap van het zomer-
seizoen begon traditioneel met het Achterhoeks Metalfest.  

Het lukt ons elk jaar weer een mooie programmering neer te zetten. Dit lijkt makkelijker dan 
het is. Wij proberen voor alle doelgroepen wat te organiseren. Dit ‘brede’ programmeren heeft 
geresulteerd in een aantal klinkende namen waaronder Edwin Evers Band, Ellen ten Damme, 
Best of Britain, Miss Montreal en Erik Scherder met Jan Vayne. Maar ook voor de allerkleinsten 
waren er voorstellingen. Ook was het theater het decor voor de Eiberrun, de 
schoolvoorstellingen en natuurlijk de prachtige natuurfilm ‘Wild’. Vanuit onze eigen werkgroep 
werd weer het Achterhoeks Streekfestival georganiseerd. Weer een schitterende editie met 
prachtig weer. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die betrokken waren bij dit festival.          

Het aantal donateurs is dit jaar weer toegenomen. Eind 2017 hadden we 2068 donateurs. 
Einde boekjaar 2018 is dit opgelopen tot 2.547 donateurs, zowel particulier als zakelijk. 
Dankzij jullie donaties kunnen wij blijven investeren in het theater. Ook is het aantal bezoekers 
weer gestegen, tot bijna 22.000. 

Hartelijk dank voor jullie support! 

Zoals reeds aangegeven hebben wij afgelopen jaar weer een aantal verbeteringen 
gerealiseerd. Vaak zijn dat zichtbare veranderingen, maar afgelopen jaar hebben we ook 
aanpassingen gedaan aan een groot deel van de elektriciteit. Voor de meesten niet zichtbaar 
maar wel noodzakelijk. Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn wij alweer volop bezig met 
het nieuwe seizoen 2019. We zijn gestart met de bouw van een nieuwe bar op het 
muntenplein, die in mei klaar is. Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen gestart voor het 
renoveren van de koepel. De renovatie start eind 2019. 

Het is fijn te constateren dat de investeringen helpen om het onze vrijwilligers steeds wat 
makkelijker te maken. We blijven met z’n allen werken aan de toekomst van ons theater. Dit 
doen we met de pensionado’s (die elke week klaarstaan), met onze donateurs die het theater 
een warm hart toedragen, met onze vrijwilligers die met trots het crew-shirt van het OLT 
dragen èn met een gedreven bestuur dat het hele jaar rond vergadert en actief is. Uiteindelijk 
doen we het voor jullie; de bezoekers en donateurs. 

Dank voor dit geweldige jaar! 

Berry Kransen 
 
Voorzitter  
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Activiteiten 

Naast de vele werkzaamheden rondom de evenementen in het theater blijven er voldoende 
activiteiten noodzakelijk om het theater te behouden en in de toekomst nog aantrekkelijker te 
maken. Onderstaand een beknopt overzicht van de uitgevoerde verbeteringen. 

Terreininrichting 
In 2018 is er veel aandacht geweest voor de inrichting van het terrein en de beplanting. 
Op veel plaatsen is aanvullende beplanting aangebracht en zijn ook de daken van de kiosk en 
het toiletgebouw van een sedumdak voorzien. 
 
Verbeteren interieur toiletgebouw en kiosk 
Met deze werkzaamheden is in 2017 een begin gemaakt en zijn in het voorjaar 2018 volledig 
afgerond. Beide gebouwen zijn aan de buitenzijde in de oorspronkelijke staat gebleven, maar 
aan de binnenzijde volledig gemoderniseerd. 
 
Overige verbeteringen 

• Verbeteringen aan elektrische installaties 
• Aanbrengen kabelgoot van de koepel naar de tribune 
• Aanschaf bierbomen voor de bovenbar en de bar bij de koepel 

 
Met alle verbeteringen was een totaal bedrag gemoeid van ruim 25 duizend euro. Hiervan is 19 
duizend euro ten laste van het resultaat gebracht en de rest is geactiveerd.  

Erfpacht 

Wij hebben het theater (grond en opstallen) sinds 4 september 2012 voor een periode van 
20 jaar van de gemeente Berkelland in erfpacht gekregen. 
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Donateurs 

Het in stand houden van het theater lukt niet zonder de (financiële) bijdrage van onze 
donateurs. Ook in 2018 hebben wij weer veel nieuwe donateurs mogen inschrijven. 

Overzicht aantal donateurs per einde jaar 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Particulieren 680 880 1.310 1.627 1.926 2.389 

Bedrijven 100 110 121 128 142 158 

Totaal 780 990 1.431 1.755 2.068 2.547 

 

Overzicht ontvangen donaties in jaar 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Particulieren 9.330 12.790 16.450 21.055 24.585 28.415 

Bedrijven 11.360 12.025 13.400 16.550 18.550 19.536 

Totaal 20.690 24.815 29.850 37.605 43.135 47.951 

 

De donateurs verlenen ons niet alleen financiële ondersteuning, maar het grote aantal getuigt 
ook van het grote draagvlak onder de bevolking van Eibergen en omgeving. 

Het is niet alleen de financiële ondersteuning die wij ontvangen. In veel gevallen kan geheel 
belangeloos een beroep worden gedaan op onze donateurs om ons te adviseren, materiaal 
beschikbaar te stellen of te ondersteunen bij het uitvoeren van grote klussen. 

 

Vrijwilligers 

Niet alleen het geld van de donateurs is belangrijk. Zonder de inzet van ruim 120 vrijwilligers, 
zou het beheer van het openluchttheater ondenkbaar zijn. 

Het grote aantal vrijwilligers is de kurk waarop het theater het hele jaar drijft. Niet alleen bij 
de zichtbare inzet tijdens de vele evenementen, maar het hele jaar door zijn de vrijwilligers 
actief om alles draaiende te houden. 

Veel vrijwilligers draaien mee in werkgroepen om het bestuur te ondersteunen. 

Het seizoen wordt meestal geopend met een vrijwilligersdag in maart of april. Op een zaterdag 
komen dan veel vrijwilligers bijeen om het theater klaar te maken voor het seizoen. 

Het seizoen werd dit jaar in september afgesloten met een gezellige avond bij Wim Tijink. 

ANBI registratie 

Onze stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Het registratienummer is 8232.31.744. 

Deze status maakt het voor onze donateurs mogelijk om gebruik te maken van de extra fiscale 
aftrek van giften. 
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Bestuurlijke organisatie 

Op 31 december 2018 was het bestuur als volgt samengesteld. 

Naam Functie Aandachtsgebied Jaar van 
benoeming 

Herkies- 
baar 

Aftredend 

Berry Kransen voorzitter overall 2013 Ja 2021 

Raph Schouten secretaris PR en communicatie 2010 Ja 2022 

Ton Schepers penningmeester financiën 2010 Ja 2019 

Marjon ten 
Brinke 

 vrijwilligers 2011 Ja 2019 

Manon van Gaal  programmering 2017 Ja 2020 

Kitty Stoffers  facilitair 2018 Ja 2020 

 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een volgens het rooster 
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse 
vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in 
wiens vacature hij werd benoemd. 
De bestuurders ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Frank Giesbers. Vanaf 2013 heeft hij als bestuurslid 
met het aandachtsgebied facilitair deel uitgemaakt van het bestuur. 

Het verslag van de bestuursvergadering en de overige secretariële werkzaamheden worden 
door Hanneke Somsen uitgevoerd. 
Het bestuur komt per jaar zo’n 12 tot 15 keer bijeen. 

Onze stichting is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters. 
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Evenementen 
 
In 2018 hebben we de volgende evenementen georganiseerd. 
 

datum             activiteit aantal 
   

januari schaatsen 650 
19 mei metalfest 300 
26 mei 10CC 900 
27 mei Eiberrun 2.000 
2 juni Ellen ten Damme 525 
3 juni Over een kleine mol 230 
8 juni Intocht Wandelvierdaagse 1.300 
9 juni Edwin Evers Band 1.800 

18 juni Schoolvoorstellingen 1.000 
21 juni Menno ter Braakschool 700 
23 juni OLTskool 250 
28 juni Nick & Simon 1.400 

1 juli Drums & Dance 900 
8 juli Achterhoeks Streekfestival 3.900 

31 aug Miss Montreal 1.700 
1 sept Erik Scherder 920 
8 sept Best Of Britain 1.700 
9 sep Alle Liedjes met een strik erom 185 

13 sept Op d'n Esch schooluitvoering 750 
15 sept Film 'Wild' op reuzescherm 250 
16 sept Clippers Crew 250 
30 sept Open dag zorginstelling Parlijn 300 

 Totaal 2018 21.910 
   
 Totaal 2017 19.735 
 Totaal 2016 16.553 
 Totaal 2015 16.955 
 Totaal 2014 16.300 
 Totaal 2013 15.580 
 Totaal 2012 13.305 
 Totaal 2011 10.080 
 Totaal 2010 11.915 

 
In 2018 is het bezoekersrecord van eerdere jaren ruimschoots verbroken. 
De weergoden waren ons goed gezind, waardoor alle geplande evenementen doorgang hebben 
kunnen vinden. 
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Balans per 31 december 

 
Activa  2018 2017  Passiva 2018 2017 

           
Materiële vaste activa    Eigen vermogen   
 Verbeteringen 103.908 111.808   Stichtingsvermogen 184.414 141.057 

 Inventaris 18.922 14.191   Resultaat boekjaar 69.079 43.357 
           

Totaal 122.831 125.999  Totaal  253.493 184.414 

           
Vlottende activa         
  

 
   Kortlopende schulden  

Vorderingen   
 

 Schulden aan leveranciers 4.215 4.167 

 Debiteuren   
 

 Belastingen -3.972 -2.306 

 
Overige vorderingen  10  

 
Overige kortlopende 
schulden 66.772 12.660 

   
        

Liquide middelen 197.676 72.925  Totaal  67.015 14.521 

   
  

      
     

      
           
           
Totaal activa 320.507 198.935  Totaal passiva 320.508 198.934 
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Winst- en verliesrekening 
  

   2018 2018 2017 

   werkelijk begroot werkelijk 
Inkomsten  

  
    

  
 Donaties en overige opbrengsten 48.331 41.000 43.135 

 Evenementen    
  Verkoop consumpties 132.200 105.300 100.355 

  Verkoop toegangskaarten 241.126 234.500 158.354 

  Overige opbrengsten 3.647 3.400 5.076 

 
 

    
Totaal 425.304 384.200 306.920 

   
  

 

Uitgaven    
   

   
 Exploitatiekosten theater 49.227 27.050 47.496 

 PR en communicatie 4.813 5.750 3.866 

 Algemene kosten 11.812 8.650 8.371 

 Evenementen  
 
 

  Inkoop materialen, goederen 59.149 51.300 51.157 

  Kosten artiesten 174.891 171.400 108.665 

  Kosten organisatie 55.582 66.600 43.360 

Totaal 355.474 330.750 262.915 

      
Exploitatieresultaat 69.830 53.450 44.005 

      
 Financieringslasten 753 700 647 

      
 

  
    

Jaarresultaat 69.077 52.750 43.358 
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Toelichting Winst- en verliesrekening 
Om beter inzicht te krijgen in de opbouw van het jaarresultaat is deze gesplitst in twee 
onderdelen, te weten het Resultaat exploitatie en beheer en het Resultaat evenementen. 
De opbouw van de resultaten is hieronder weergegeven en van een beknopte toelichting 
voorzien. 

   2018 2018 2017 
  

 werkelijk begroot Werkelijk 

 Resultaat exploitatie en beheer  
  

  Donaties en overige opbrengsten 48.331 41.000 43.135 

  Exploitatiekosten theater -49.227 -27.050 -47.496 

  PR en communicatie -4.813 -5.750 -3.866 

  Algemene kosten -11.812 -8.650 -8.371 

 Totaal resultaat exploitatie en beheer -17.521 -450 -16.598 

       

 Resultaat evenementen  
  

  Inkomsten 376.973 343.200 263.785 

  Uitgaven -289.622 -289.300 -203.182 

 Totaal resultaat evenementen 87.351 53.900 60.603 

 
 

   
 Financieringslasten 753 700 647 

      

 Jaarresultaat 69.077 52.750 43.358 

      
 Specificaties    
  

 
   

 Donaties en overige opbrengsten    
  Particulieren 28.415 24.000 24.585 

  Bedrijven 19.536 17.000 18.550 

  Overige 380   

   48.331 41.000 43.135 

   
   

 Exploitatiekosten theater    

  klein onderhoud 6.031 3.500 4.677 

  verbeteringen 19.315 5.000 20.162 

  aankopen inventaris 4.112 1.500 2.511 

  afschrijving verbeteringen 7.899 7.200 6.410 

  afschrijving inventaris 5.744 4.700 8.116 

  energie, verzekering en heffingen 3.576 3.300 3.933 

  schoonmaakkosten 1.382 1.000 955 

  overige exploitatiekosten 1.168 850 732 

  
 49.227 27.050 47.496 
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   2018 2018 2017 

   werkelijk begroot werkelijk 

 specificatie verbeteringen    

  interieur kiosk en barren 3.811   

  elektra aanpassingen 2.901   

  tuin- en terreininrichting 7.415   

  kabelgoot 3.604   

  diversen 1.739   

   19.315   

      

 PR en communicatie    

  internetsite 720 750 742 

  drukwerk 1.409 2.000 1.490 

  promoborden 1.132 1.500 1.095 

  overige PR kosten 1.552 1.500 539 

  
 4.813 5.750 3.866 

      

 Algemene kosten    

  Boekhoudprogramma 378 550 498 

  declaraties onkosten 223 500 481 

  ICT kosten 2.712 2.100 2.090 

  kosten vrijwilligers 3.933 1.500 1.621 

  overige algemene kosten 4.566 4.000 3.681 

  
 11.812 8.650 8.371 

      

 Inkomsten evenementen    

  verkoop consumpties 132.200 105.300 100.355 

  verkoop tickets 241.126 234.500 158.354 

  verhuur theater 1.300 1.000 1.029 

  overige inkomsten 2.347 2.400 4.047 

  
 376.973 343.200 263.785 

      
 Kosten organisatie evenementen    

  inkopen drank en catering 59.149 51.300 51.157 

  honoraria en overige kosten artiesten 174.891 171.400 108.665 

  beveiliging 2.819 3.500 2.096 

  EHBO 1.030 900 540 

  huur geluid en licht 9.071 14.600 6.375 

  afdracht BUMA/STEMRA 13.527 14.600 9.974 

  huur materieel 19.588 21.400 15.428 

  PR kosten 5.539 3.200 4.507 

  overige kosten activiteit 4.008 8.400 4.440 

  
 289.622 289.300 203.182 
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   2018 2018 2017 

   werkelijk begroot werkelijk 

 Financieringslasten    

  ontvangen rente  -50 -10 

  bankkosten 753 750 657 

   753 700 647 

      

 
 
 
Algemene informatie 
 
 
 Website www.openluchttheatereibergen.nl 

 E-mailadres info@openluchttheatereibergen.nl 

 Bezoekadres Grotestraat 46 7151 BD Eibergen 

 Postadres Postbus 48, 7150 AA Eibergen 

 KvK nummer 51329301 

 BTW nummer NL823231744B01 

 Bank NL03 RABO 0159 9613 43 

 Fiscaal nummer ANBI  8511 82 975 

 
 
 


