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Voorwoord  

 
 

2017 is in alle opzichten een uitstekend jaar voor het openluchttheater geweest. Zoals jullie 

kunnen lezen in dit jaarverslag hebben we een mooi financieel resultaat behaald. Een groot 

deel van het resultaat investeren we direct in ons theater. Dit hebben we de afgelopen jaren 

gedaan en ook weer in 2017.Voor start van het seizoen is een multifunctionele ruimte 

gebouwd (mede dankzij een verkregen subsidie van de provincie Gelderland). Waar we 

voorgaande jaren tenten moesten bouwen en facilitair e.e.a moesten inhuren gebruiken we nu 

deze ruimte. Goed over nagedacht en past uitstekend in ons groene theater. De bovenbar is 

vergroot. We hebben bergruimte gecreëerd onder de zonnepanelen. Tijdens het schrijven van 

dit voorwoord werken we nog aan verbeteringen van het toiletgebouw en de muntenkiosk. In 

het bestuur is ook een wijziging opgetreden. Ida Meerdink is na 2 jaar gestopt bij 

programmering en haar plaats is ingenomen door Manon van Gaal. 

Een aantal evenementen is al gestart voor aanvang van het officiële seizoen. In januari ging de 

temperatuur stevig onder nul en hebben vele schaatsliefhebbers genoten van ons 

schaatsbaantje. In april stond het Afrika Festival op het programma. De maandenlange 

voorbereiding van de werkgroep ’Achterhoeks Streekfestival’ werd beloond met schitterend 

weer en maar liefst 4100 bezoekers. De fraai aangelegde zandspeeltuin heeft nog weken 

plezier bezorgd voor de allerkleinsten. Dit jaar hadden we een uitverkocht huis met De Dijk, 

Edwin Evers en Pink Floyd Project. In augustus was het mooie en intieme pianoconcert van 

Wibi Soerjadi. Ook evenementen uit onze regio deden het goed waaronder de Eiberrun, Odival 

Open Air en Drums & Dance. We hebben dit jaar een record behaald in het aantal bezoekers: 

19.735! 

Het aantal donateurs is dit jaar wederom toegenomen. Eind 2016 hadden we 1.755 donateurs. 

Einde boekjaar 2017 is dit opgelopen tot 2.068 donateurs, zowel particulier als zakelijk. 

Dankzij jullie donaties kunnen we blijven investeren in het theater. Dat het aantal donateurs 

blijft stijgen vertelt ons dat we op de goede weg zijn. Elk jaar zetten we een mooie 

programmering neer en investeren we zichtbaar in ons theater. 

Hartelijk dank voor jullie support! 

Het organiseren van de evenementen vraagt nogal wat van onze vrijwilligers. Niet alleen in de 

voorbereiding maar ook tijdens de evenementen vragen we de vrijwilligers zich in te zetten 

voor ons theater. Ik ben trots! Trots op het bestuur dat het hele jaar doorwerkt aan de 

toekomst van ons theater, trots op de pensionados die wekelijks klaarstaan om 'hand-en-

spandiensten’ en verbouwingen in ons theater te realiseren en trots op al die vrijwilligers die 

zich gedurende het seizoen inzetten om van elk evenement weer een buitengewone belevenis 

te maken! 

Dank allemaal voor dit prachtige seizoen! 

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. 

Multifunctionele ruimte 

Mede dankzij een verkregen subsidie (ruim € 17.100) van de Provincie Gelderland hebben we 

een nieuwe functionele ruimte kunnen realiseren. Op de plek van deze ruimte werd in het 

verleden bijna bij ieder evenement een tent of carrousel geplaatst. Naast de extra kosten 

bracht dit ook iedere keer extra werk voor de vrijwilligers met zich mee. De nieuwe ruimte kan 

nu eenvoudig bij elk evenement in gebruik worden genomen, waardoor het ook voor scholen 

en verenigingen eenvoudiger is geworden om ons theater te gebruiken. 

 

Bovenbar 

Enige jaren geleden is de bovenbar al gerealiseerd, maar qua uitstraling week deze nogal af 

van de nieuwe functionele ruimte. Om dit te verhelpen zijn enkele aanpassingen doorgevoerd 

en is de ruimte iets breder gemaakt om er efficiënter in te kunnen werken. 

 

Overige verbeteringen 

• Realisatie bergingen onder eerder geplaatste zonnepanelen 

• Aanpassingen entree 

• Afsluitbaar maken overkapping achter de koepel 

• Verbeteren interieur toiletgebouw en kiosk en plaatsen overkapping bij de kiosk 

(gestart in 2017, afronding in 2018). 

 

Met alle verbeteringen was een totaal bedrag gemoeid van ruim 49 duizend euro. Hiervan is 20 

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 2017 hebben we weer veel nieuwe donateurs mogen verwelkomen. 

Overzicht aantal donateurs per einde jaar 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Particulieren 680 880 1.310 1.627 1.926 

Bedrijven 100 110 121 128 142 

Totaal 780 990 1.431 1.755 2.068 

 

Overzicht ontvangen donaties in jaar 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Particulieren 9.330 12.790 16.450 21.055 24.585 

Bedrijven 11.360 12.025 13.400 16.550 18.550 

Totaal 20.690 24.815 29.850 37.605 43.135 

 

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 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 2017 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 2018 

Ton Schepers penningmeester financiën 2010 Ja 2019 

Marjon ten Brinke  vrijwilligers 2011 Ja 2019 

Manon van Gaal  programmering 2017 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. 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Ida Meerdink. Vanaf 2014 heeft ze als bestuurslid 

met het aandachtsgebied programmering 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 2017 hebben we de volgende evenementen georganiseerd. 

 

 

datum             activiteit aantal 

   

   

januari schaatsen 650 

5-apr Afrika Festival 160 

14-mei OLT Open(t) 225 

20-mei Achterhoeks Metalfest 145 

28-mei Eiberrun 2.000 

2-jun Wandelvierdaagse 1.300 

18-jun Blaudzun 450 

20-jun Menno Moment 700 

24-jun OLTskool 255 

25-jun Odival Open Air Festival 1.000 

26-jun Schoolvoorstellingen 750 

2-jul Drums & Dance 600 

9-jul Achterhoeks Streekfestival 4.100 

21-aug Start Kinderdagkamp 250 

26-aug Spinning Marathon 100 

27-aug Wibi Soerjadi 300 

1-sep De Dijk 1.700 

3-sep Clippers Crew Festival 250 

9-sep Edwin Evers Band 1.700 

16-sep Pink Floyd Project 1.750 

17-sep Speel & Deelmiddag 450 

 

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 2017 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 

 
2017 2016 

 

Passiva 2017 2016 

           Materiële vaste activa 

   

Eigen vermogen 

  

 

Verbeteringen 111.808 88.468 

  

Stichtingsvermogen 141.057 123.486 

 

Inventaris 14.191 11.554 

  

Resultaat boekjaar 43.357 17.571 

  
    

     Totaal 125.999 100.022 
 

Totaal 
 

184.414 141.057 

           Vlottende activa 

        

  
 

   

Kortlopende schulden 

 Vorderingen 

  
 

 

Schulden aan leveranciers 4.167 1.814 

 

Debiteuren 
 

331  
 

Belastingen -2.306 -3.813 

 

Overige vorderingen 10 447 
 

 

Overige kortlopende 
schulden 

12.660 16.293 

   
    

    

Liquide middelen 72.925 54.551 
 

Totaal 
 

14.521 14.294 

   
  

      
     

      

           

           Totaal activa 198.935 155.351 
 

Totaal passiva 198.934 155.351 
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Winst- en verliesrekening 

  

   

2017 2017 2016 

   

werkelijk begroot werkelijk 

Inkomsten 
 

  
    

  

 

Donaties en overige opbrengsten 43.135 37.250 41.396 

 

Evenementen 

   

  

Verkoop consumpties 100.355 89.200 76.750 

  

Verkoop toegangskaarten 158.354 155.000 117.614 

  

Overige opbrengsten 4.047 3.500 8.407 

 
 

 
  

 Totaal 306.920 285.650 255.938 

   
  

 
Uitgaven 

   
   

   

 

Exploitatiekosten theater 47.496 20.050 41.804 

 

PR en communicatie 3.866 6.100 5.161 

 

Algemene kosten 8.371 7.050 8.477 

 

Evenementen 
 

 
 

  

Inkoop materialen, goederen 51.157 38.600 39.792 

  

Kosten artiesten 108.665 115.300 104.276 

  

Kosten organisatie 43.360 57.900 38.411 

Totaal 237.922 213.850 215.746 

      Exploitatieresultaat 44.005 40.650 18.017 

      

 

Financieringslasten 647 550 445 

      

 
  

  
  

Jaarresultaat 43.358 40.100 17.572 
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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. 

   

2017 2017 2016 

  
 

werkelijk begroot Werkelijk 

 

Resultaat exploitatie en beheer 
 

  

  

Donaties en overige opbrengsten 43.135 37.250 41.396 

  

Exploitatiekosten theater -47.496 -20.050 -41.804 

  

PR en communicatie -3.866 -6.100 -5.161 

  

Algemene kosten -8.371 -7.050 -8.477 

 

Totaal resultaat exploitatie en beheer -16.598 4.050 -14.046 

     

  

 

Resultaat evenementen 
 

  

  

Inkomsten 263.785 248.400 214.542 

  

Uitgaven -203.182 -211.800 -182.479 

 

Totaal resultaat evenementen 60.603 36.600 32.063 

 
 

   

 

Financieringslasten 647 550 445 

  
    

 

Jaarresultaat 43.358 40.100 17.572 

      

 

Specificaties 

   

  
 

   

 

Donaties en overige opbrengsten 

   

  

Particulieren 24.585 20.500 21.055 

  

Bedrijven 18.550 16.500 16.550 

  Crowdfund actie nieuwe beplanting   2.670 

  Overige  250 1.121 

   

43.135 37.250 41.396 

   
   

 

Exploitatiekosten theater 
   

  

klein onderhoud 4.677 2.750 3.219 

  

verbeteringen 20.161 2.500 25.894 

  

aankopen inventaris 2.511 1.000 675 

  afschrijving verbeteringen 6.410 6.150 5.233 

  

afschrijving inventaris 8.116 4.100 3.653 

  

energie, verzekering en heffingen 3.933 2.400 1.640 

  schoonmaakkosten 955 650 501 

  

overige exploitatiekosten 732 500 989 

  
 

41.804 15.250 23.623 
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2017 2017 2016 

   

werkelijk begroot werkelijk 

 

specificatie verbeteringen 
   

  

verbetering interieur toilet en kiosk 7.726 
  

  

elektra aanpassingen 867 
  

  

RVS materiaal toiletten 1.273 
  

  

aanpassen bovenbar 1.852 
  

  aanpassen entree 4.512   

  hekken plaatsen achter koepel 2.193   

  diversen 1.739   

   

20.162 
  

      

 

PR en communicatie 
   

  

internetsite 742 550 498 

  

drukwerk 1.490 2.250 1.176 

  

promoborden 1.095 1.000 925 

  

overige PR kosten 539 2.250 2.168 

  
 

3.866 6.100 5.161 

      

 

Algemene kosten 
   

  

Boekhoudprogramma 498 550 498 

  

declaraties onkosten 481 500 430 

  ICT kosten 2.090 1.000 898 

  kosten vrijwilligers 1.621 1.500 2.376 

  

overige algemene kosten 3.681 3.500 4.275 

  
 

8.371 7.050 8.477 

      

 

Inkomsten evenementen 
   

  verkoop consumpties 100.355 89.200 76.750 

  verkoop tickets 158.354 155.000 117.614 

  verhuur theater 1.029 700 11.770 

  overige inkomsten 4.047 3.500 8.407 

  
 

263.785 248.400 214.542 

      

 

Kosten organisatie evenementen 
   

  inkopen drank en catering 51.157 38.600 39.792 

  

honoraria en overige kosten artiesten 108.665 115.300 104.276 

  beveiliging 2.096 2.700 1.792 

  

EHBO 540 700 465 

  

huur geluid en licht 6.374 10.500 14.022 

  

afdracht BUMA/STEMRA 9.974 10.200 7.154 

  

huur materieel 15.428 21.300 10.892 

  PR kosten 4.507 4.500  

  

overige kosten activiteit 4.440 8.000 1.087 

  
 

182.479 185.800 180.122 
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2017 2017 2016 

   

werkelijk begroot werkelijk 

 

Financieringslasten 
   

  

ontvangen rente -10 -50 -59 

  

bankkosten 657 600 504 

   647 550 445 

      

 

 

 

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 

 
 
 


