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Voorwoord  
 
In het jaarverslag 2015 heb ik aangegeven dat we bijna klaar zijn voor de toekomst van ons 
theater. In werkelijkheid zijn we natuurlijk nooit klaar. Nadat we in 2015 de tribunes in gebruik 
hadden genomen was het tijd voor fase 2. De gemeente Berkelland heeft in het kader van het 
project ‘Beleef de Berkel’ de omgeving van het theater aangepakt. Dit gaf ons de mogelijkheid 
om de oude toegangsweg richting De Huve bij het theater te betrekken. De groene poort 
hebben we verplaatst en zo is er een groot plein bij het theater ontstaan. Het ‘Muntenplein’ is 
opnieuw bestraat. Met behulp van een crowdfund-actie is er nieuwe beplanting gepoot. De 
entree heeft een prachtige ‘blauwstalen’ poort gekregen. 

We zijn ons seizoen gestart op 14 mei. Grote namen van dit seizoen waren Typhoon(1.200 
bezoekers), Douwe Bob(uitverkocht) en aan het einde van het seizoen hebben we kunnen 
genieten van een schitterend gastcollege van astronaut André Kuijpers. Helaas viel het aantal 
bezoekers bij Roel van Velzen wat tegen. Het Eibergs Mannenkoor heeft met een Brits koor 
een concert gegeven. Ook afgelopen seizoen hebben meerdere scholen de weg naar het 
theater weten te vinden. De tweede jaargang van het Achterhoeks Streekfestival heeft alle 
verwachtingen overtroffen. We hebben op 19 juli meer dan 4.000 bezoekers mogen 
verwelkomen. Het bezoekersrecord van 2015 hebben we net niet kunnen overtreffen, maar 
met een totaal van 16.553 bezoekers zijn we erg tevreden. 

Het aantal donateurs is dit jaar wederom toegenomen. Eind 2015 hadden we 1.431 donateurs. 
Einde boekjaar 2016 is dit opgelopen tot 1.755 donateurs, zowel particulier als zakelijk. Ik 
roep het elk jaar opnieuw maar met deze financiële ondersteuning kunnen we mooie 
evenementen organiseren en bouwen we verder aan ons theater.  
Hartelijk dank!  

Al onze vrijwilligers zetten elk jaar hun beste beentje voor om van onze evenementen een 
succes te maken. De groep pensionado’s heeft ook dit jaar weer laten zien van onschatbare 
waarde te zijn. 

‘We zijn klaar voor de toekomst’ 

‘Klaar voor de toekomst’ betekent dat we de afgelopen drie jaren veel geïnvesteerd hebben in 
de verbouw van ons theater. Dit heeft veel inspanning gevraagd van de vrijwilligers. Ik 
realiseer me dat elke keer weer. ’Klaar voor de toekomst‘ betekent ook keuzes maken. Keuzes 
maken in wat te verbouwen, wat te programmeren en welke evenementen we nog verder 
willen ontwikkelen. We hebben de lastige keuze moeten maken om het openluchttheater niet 
langer beschikbaar te stellen voor HAND. Na meerdere gesprekken zijn we helaas niet tot 
overeenstemming gekomen. Hiermee komt een einde aan 12 jaar samenwerking. We hebben 
veel geleerd en die bagage nemen we mee naar verdere ontwikkeling van eigen initiatieven 
binnen ons theater.  

Dank allemaal voor weer een mooi seizoen en op naar 2017!   

Berry Kransen 

Voorzitter 
 

 

 

Activiteiten 
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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. Hiervan een beknopte opsomming. 

Herinrichting muntenplein 

In het kader van het project Beleef de Berkel heeft de gemeente Berkelland eind 2015 begin 
2016 de omgeving van het openluchttheater aangepakt. Dit bracht voor ons het grote voordeel 
met zich mee dat de Huve daardoor een eigen toegangsweg naar de achterkant van hun pand 
heeft gekregen en ons terrein niet meer met een toegangsweg wordt doorkruist. 
Dit is voor ons aanleiding geweest om het muntenplein opnieuw in te richten met zowel 
aangepaste bestrating als nieuwe beplanting. Dit was opnieuw een grote ingreep, maar dit jaar 
hebben we er al veel plezier van gehad. 
Om de beplanting mogelijk te maken hebben we een crowdfund actie opgestart. Dit heeft ruim 
€ 2.600,- opgebracht, waarmee we een groot deel van de nieuwe beplanting hebben kunnen 
bekostigen. 
Ter plaatse van de hoofdingang zijn twee metalen poorten geïnstalleerd, waardoor de entree 
tot ons theater een mooie uitstraling heeft gekregen. 
De herinrichtingskosten zijn helemaal met eigen financiële middelen bekostigd. 

 

Uitgevoerde verbeteringswerkzaamheden 

Naast de herinrichting is er voor een bedrag van ruim € 12.000,- aan overige verbeteringen 
uitgevoerd. De belangrijkste hiervan is de realisatie van een nieuwe overkapping.  

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 2015 hebben we weer veel nieuwe donateurs mogen verwelkomen. 

Overzicht aantal donateurs 
 

 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Particulieren 680 880 1.310 1.627 

Bedrijven 100 110 121 128 

Totaal 780 990 1.431 1.755 

 

Overzicht ontvangen donaties 
 

 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Particulieren 9.330 12.790 16.450 21.055 

Bedrijven 11.360 12.025 13.400 16.550 

Totaal 20.690 24.815 29.850 37.605 

 

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. Dit jaar 
hebben wij dit succesvol gecombineerd met de landelijke actie van het Oranjefonds: NL DOET. 

Het seizoen werd dit jaar in september afgesloten met een gezellige barbecue avond in het 
theater. 

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 2016 was het bestuur als volgt samengesteld. 

Naam Functie Aandachtsgebied Jaar van 
benoeming 

Herkies- 
baar 

Aftredend 

Berry Kransen voorzitter overall 2013 Ja 2017 

Raph Schouten secretaris PR en communicatie 2010 Ja 2018 

Ton Schepers penningmeester financiën 2010 Ja 2019 

Marjon ten Brinke  vrijwilligers 2011 Ja 2019 

Ida Meerdink  programmering 2014 Ja 2020 

Frank Giesbers  beheer 2013 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. 

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 2016 hebben we de volgende evenementen georganiseerd. 
 
 

datum             activiteit aantal 
   
   

14-mei Opening met Soulkey 140 
20-mei Typhoon & diggy Dix 1.200 
28-mei Achterhoeks Metalfest 116 
31-mei DEE energiemeeting 35 

1-jun Eibergs Mannenkoor 200 
10-jun intocht Wandelvierdaagse 900 
17-jun Roel van Velzen 500 
18-jun Ongekend Goed Festival 175 
20-jun Schoolproject MuziekWijs 450 
23-jun Menno Ter Braak school 650 
24-jun Schoolproject MuziekWijs 450 
25-jun OLTskool 470 

2-jul Have a Nice Day Festival 3.400 
14-jul Sterrenpalet school 550 
19-jul Achterhoeks Streekfestival  4.000 

22-aug Start Kinderdagkamp 275 
3-sep Festival op de Maat 122 
9-sep Douwe  Bob (uitverkocht) 1.650 

17-sep Gastcollege André Kuipers 900 
18-sep Afsluit-concert Mojo Man 350 

 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 2016 is het bezoekersrecord van 2015 net niet verbroken. 
De weergoden waren ons goed gezind, waardoor alle geplande evenementen doorgang hebben 
kunnen vinden. 
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Balans per 31 december 
	
Activa 

 
2016 2015 

 
Passiva 2016 2015 

           Materiële vaste activa 
   

Eigen vermogen 
  

 
Renovatie tribune 88.468 88.400 

  
Stichtingsvermogen 80.833 80.833 

 
Inventaris 11.554 9.459 

  
Resultaat boekjaar 42.813 42.813 

           Totaal 100.022 97.859  Totaal  123.486 123.486 

           Vlottende activa 
        

  
 

   
Kortlopende schulden 

 Vorderingen 
  

 
 

Schulden aan leveranciers 7.461 7.461 

 
Debiteuren	 331 

 
 

 
Belastingen -1.422 -1.422 

 

Overige vorderingen 447 349  
 

Vooruit ontvangen 
bedragen   

   
    

		 		
Liquide middelen 54.551 31.317  Totaal  6.039 6.039 

   
  

      
     

      
           
           Totaal activa 155.351 129.525  Totaal passiva 129.525 129.525 
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Winst- en verliesrekening 
	 	

	 	 	
2016 2016 2015 

 	 	
werkelijk begroot werkelijk 

Inkomsten  
	 	

	 	 	 	
	 	

	
Donaties en overige opbrengsten 41.396 30.750 30.899 

 
Evenementen 

 	 	
	 	

Verkoop consumpties 76.750 65.900 75.943 

 	
Verkoop toegangskaarten 117.614 127.600 130.408 

 	
Doorbelaste organisatiekosten 8.407 8.200 10.712 

 
	

	
		

	Totaal 255.938 244.150 259.762 

 	 	
	 	

	
Uitgaven 

 	 	
	 	 	

	 	 	
	

Exploitatiekosten theater 41.804 15.250 23.623 

 
PR en communicatie 5.161 5.650 5.265 

 
Algemene kosten 8.477 7.150 6.736 

 
Evenementen  

	
	

	 	
Inkoop materialen, goederen 39.791 26.100 34.630 

 	
Kosten artiesten 104.276 105.600 105.602 

 	
Kosten organisatie 38.411 54.100 39.890 

Totaal 237.922 213.850 215.746 

 	 	 	 	 	Exploitatieresultaat 18.016 30.300 44.016 

 	 	 	 	 	
	

Financieringslasten 445 300 1.203 

 	 	 	 	 	
	

	 	
	 	

		
Jaarresultaat 17.571 30.000 42.813 
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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. 

   
2016 2016 2015 

  
 

werkelijk begroot Werkelijk 

 
Resultaat exploitatie en beheer  

  
  

Donaties en overige opbrengsten 41.396 30.750 30.899 

  
Exploitatiekosten theater -41.804 -15.250 -23.623 

  
PR en communicatie -5.161 -5.560 -5.265 

  
Algemene kosten -8.477 -7.150 -6.736 

 
Totaal resultaat exploitatie en beheer -14.047 2.700 -4.725 

     
		

	
Resultaat evenementen  

  
  

Inkomsten 215.542 213.400 228.863 

  
Uitgaven -182.479 -185.800 -180.122 

 
Totaal resultaat evenementen 32.063 27.600 48.741 

 
 

   
 

Financieringslasten 445 300 1.203 

	      

 
Jaarresultaat 17.571 30.000 42.813 

      
 

Specificaties 
   

  
 

   
 

Donaties en overige opbrengsten 
   

  
Particulieren 21.055 16.500 16.450 

  
Bedrijven 16.550 13.500 13.400 

  Crowdfund actie nieuwe beplanting 2.670   

  Overige 1.121 750 1.049 

   
41.396 30.750 30.899 

   
   

 
Exploitatiekosten theater    

  
klein onderhoud 3.219 2.000 2.229 

  
verbeteringen 25.894 1.500 11.818 

  
aankopen inventaris 675 1.000 1.347 

  afschrijving verbeteringen 5.233 5.100 2.571 

  
afschrijving inventaris 3.653 2.800 2.641 

  
energie, verzekering en heffingen 1.640 1.250 1.436 

  schoonmaakkosten 501 800 724 

  
overige exploitatiekosten 989 800 857 

  
 41.804 15.250 23.623 
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2016 2016 2015 

   
werkelijk begroot werkelijk 

 
specificatie verbeteringen    

  
straatwerk	 815   

  
elektra	aanpassingen	 972   

  
staander	en	lier	overkapping	 1.218   

  
metalen	poort	 2.313   

  75%	van	kosten	herinrichting	muntenplein	 15.858   
  nieuwe	website	 3.000   
  diversen	 1.718   

   
25.894   

      

 
PR en communicatie    

  
Internetsite 308 400 308 

  
drukwerk 1.760 2.250 2.126 

  
promoborden 925 1.000 958 

  
overige PR kosten 2.168 2.000 1.873 

  
 5.161 5.650 5.265 

      

 
Algemene kosten    

  
boekhoudprogramma 498 550 498 

  
declaraties onkosten 430 600 537 

  ICT kosten 898 750 442 

  kosten vrijwilligers 2.376 2.000 2.000 

  
overige algemene kosten 4.275 3.250 3.259 

  
 8.477 7.150 6.736 

      

 
Inkomsten evenementen    

  verkoop consumpties 76.750 65.900 75.943 

  verkoop tickets 117.614 127.66 130.408 

  verhuur theater 11.770 11.700 11.800 

  overige inkomsten 8.407 8.200 10.712 

  
 214.542 213.400 228.863 

      

 
Kosten organisatie evenementen    

  inkopen drank en catering 39.792 26.100 34.630 

  
honoraria en overige kosten artiesten 104.276 105.600 105.602 

  beveiliging 1.792 2.400 2.870 

  
EHBO 465 700 495 

  
huur geluid en licht 14.022 17.000 15.442 

  
afdracht BUMA/STEMRA 7.154 8.600 7.905 

  
huur materieel 10.892 14.700 11.009 

  
overige kosten activiteit 4.087 10.700 2.169 

  
 182.479 185.800 180.122 
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2016 2016 2015 

   
werkelijk begroot werkelijk 

 
Financieringslasten    

  
ontvangen rente -59 -100 -349 

  betaalde rente   549 

  
bankkosten 504 400 1.003 

   1.203 300 -877 

 
 
 
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 

 
 
 


