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Voorwoord 

Enerzijds talent ontwikkelen, anderzijds je ideeën tonen, in producties, performances, acts, debatten, 

festivals of culturele ontmoetingen, dat is wat we doen. Haags Theaterhuis (HTH) is een productiehuis 

voor community-art en theater over maatschappelijke kwesties. We jubelen diversiteit toe. Iedereen 

is bij ons van harte welkom, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, sociale status of financiële 

situatie. We zijn benieuwd naar de ideeën en zoeken altijd samen met de ander naar de juiste vorm 

om het verhaal te delen. Iedereen wordt aangesproken op wat wél kan:  met eigen  ideeën, 

verschillende roots, creatieve uitspattingen, rariteiten, angsten, ambities. Alles kan en alles is mogelijk!  

 

Een bewogen jaar ligt achter ons. In maart 2020 viel onze theaterwereld stil toen Nederland besloot in 

een lockdown te gaan. Corona en de maatregelen had veel impact op de organisatie en activiteiten, 

HTH heeft veel moeten improviseren, investeren en oplossen. Ondanks alle maatregelen toch heeft 

Haags Theaterhuis bijgedragen aan talentontwikkeling, verbinding tussen bevolkingsgroepen en het 

vertellen van verhalen met een noodzaak. Vele van onze collega’s en spelers kregen het moeilijk, ook 
financieel gezien. In april hebben we afscheid moeten nemen van onze speler en lid van de 

klankbordgroep Wendy Lazaroms. We missen haar. Door de stijgende besmettingsgevallen na de 

zomer hebben we geen fysieke afscheidsbijeenkomst voor haar kunnen organiseren. Dat deed en doet 

pijn.  

 

Door Covid 19 hebben we een aantal van onze activiteiten versneld digitaal aangeboden. De periode 

met Corona maatregelen biedt wat dat betreft ook voor ons nieuwe paden die we voorheen nog niet 

bewandeld hadden. Ons online aanbod hebben we vanaf de eerste week van de maatregelen 

aangeboden. We hebben geïnvesteerd in een digitale leeromgeving om de online theaterlessen en - 

repetities op een professionele  manier te realiseren. Deze online dienstverlening vergt cultureel 

ondernemerschap van onze organisatie. Op afstand samenwerken met elkaar, met culturele partners 

en sociale partners heeft een andere dynamiek: hoe communiceer je effectief met elkaar, hoe leg je 

zaken goed vast.  Het hebben van een heldere structuur en een goede procesgang helpen hier enorm 

bij.  We zien dat we als HTH hier nog kunnen groeien gezien onze ambitie. 

De vorm van online werken heeft HTH veel opgeleverd. We zien dat deelname aan overleggen met 

partners en onderling online vaak makkelijker haalbaar is, dan live overleggen. Zo hebben onze makers 

meer contact met elkaar, waardoor kennis en vaardigheden goed uitwisselbaar zijn. Spelers ontdekken 

in deze periode voordelen van spelen voor een camera en zien mogelijkheden voor de toekomst om 

het online aanbod aanvullend te laten zijn. Kortom, eilandjes verdwijnen, doordat logistieke 

beperkingen er niet zijn en mogelijkheden op digitaal gebied om aanbod aan te vullen. 

Tegelijkertijd hebben we ook het verlies van opdrachten en annuleringen door spelers moeten 

verwerken. Gezien deze crisis met een tot nu toe onbekend einde, zullen we nog innovatiever te werk 

moeten gaan. HTH blijft zich ontwikkelen en inspelen op (grote) veranderingen. Daarvoor is een 

voorwaarde dat de basis van onze organisatie wendbaar en schaalbaar is.  Dat vergt  ondernemerschap 

en middelen.  

 

Midden in de eerste lockdown kregen we in april van de gemeente Den Haag bericht dat we vanaf 

2021 opgenomen worden in het Haagse Kunstenplan, een immense herkenning van de stad Den Haag 

voor alle betrokken en liefhebbers van Haags Theaterhuis en geruststelling in tijden van een pandemie. 

Door deze financiële zekerheid hebben we op 1 december het huurcontract van de Zaanstraat 80b 

kunnen tekenen waar wij vanaf 2021 beschikken over een kantoorruimte en een theaterstudio.  

En binnen al deze bewegingen, angsten en maatregelen hebben we volop theater gemaakt, met en 

voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

 

Veel leesplezier, 

Ilse van der Greft, Kim Kortekaas, Stephanie Hermes 
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In memoriam Wendy Lazaroms 
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1.Algemene Informatie 
 

Naam instelling: Haags Theaterhuis 

Statutaire naam 

instelling:  

Stichting Haags Theaterhuis 

Statutaire doelstelling:  De stichting heeft ten doel het uitvoeren zomede het 

bevorderen van podiumkunsten voor amateurs in de meest 

brede zin en als algemeen nut beogende instelling als 

bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen. 

Aard van de instelling:  Producent van podiumkunst en dienstverlener van 

uitvoerende kunsten met Culturele ANBI  

Bezoekadres:  Zaanstraat 80b 

Postcode en plaats:  2515 TN Den Haag 

Postadres:  Zaanstraat 80b 

Postcode en plaats:  2515 TN Den Haag 

Telefoonnummer:  06 15 11 57 19 

Email:  info@haagstheaterhuis.nl 

Website:  www.haagstheaterhuis.nl 

IBAN-

bankrekeningnummer:  

NL76 ABNA 0545758246 

Ten name van: 

Fiscaal nummer: 

Stichting Haags Theaterhuis 

85 30 56 791 

Rechtsvorm:  Stichting 

Jaar van oprichting: 

Inschrijving Kamer van 

Koophandel te: 

2013 

     Den Haag 

KvK nummer: 58 47 84 77 

 

Naam:  

 

Functie:  

 

In functie sinds:  Termijn 

benoeming: 

Treedt af op:  

 

Tulay Berk Voorzitter  15-11-2017 4 jaar, 1e termijn 15-11-2021 

Annelies Dijkman Secretaris  10-07-2014 4 jaar, 2e  termijn 11-07-2022 
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Sonja van der Eijk Penningmeester  10-07-2014 4 jaar, 2e termijn 23-04-2021 

Samir Ahauri Penningmeester 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 23-04-2025 

Bas Wijnen Algemeen lid 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 23-04-2025 

Siela Ardjosemito 

- Jethoe 

Algemeen lid 23-04-2021 4 jaar, 1e termijn 23-04-2025 

 

 

Bestuur bestaat uit vrijwilligers, die geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Het 

bestuur heeft opdracht verleend aan een MT bestaande uit zakelijk leider, artistiek leider en manager 

communicatie dat de dagelijkse leiding van HTH op zich neemt. 
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2.Missie, visie & koers 
 

Missie 

Haags Theaterhuis heeft als missie om ieders leven mooier, intenser en betekenisvoller te maken door 

middel van theaterproducties en theatrale maakprocessen. Theater is voor ons een metafoor voor het 

leven: spannend, onvoorspelbaar, verrassend, soms angstaanjagend en zeker verontrustend. Ieder 

mens is voor ons uniek in zijn uitdrukkingskracht.  

 

 

Visie 

HTH is een productiehuis voor community-art, hedendaags theater en stedelijk engagement in Den 

Haag, waar mensen producties maken en hun talent ontwikkelen. We verzorgen theaterprojecten in 

de stad en op scholen. Co-creatie staat voor ons voorop: liefhebbers, semiprofs, leerlingen en 

autodidacten, kunstenaars komen bij ons samen. Ze gaan actuele sociale discussies aan en werken met 

diverse kunstvormen. Onze producties bestaan uit maakwerk van nieuw talent, geëngageerd theater 

en crossovers. We verbinden mensen door theater van kwaliteit te maken: je mag er zijn met al je 

ideeën, je roots, je creatieve uitspattingen, je rariteiten, je angsten, je ambities. Alles kan. Alles is 

mogelijk.  

 

Onze kernwaarden 

Bij HTH is iedereen welkom, ongeacht opleidingsniveau, sociale status of financiële situatie. Iedereen 

wordt aangesproken op zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden, kortom; wat wél kan. Er wordt 

expliciet niet gehamerd op wat ontbreekt, wat nog niet lukte of wat nog niet bereikt is. Omdat 

openheid en acceptatie centraal staan, voelt een zeer diverse groep zich bij ons thuis. Dat is onze grote 

kracht, al vanaf het begin. Dat heeft geleid tot de formulering van een aantal kernwaarden: 

gelijkheidwaardigheid, openheid en een lerende organisatie.  

HTH is een resultaatgerichte kunstbende: bij HTH wordt theater gemaakt. In dat artistieke proces 

borgen we de gelijkwaardigheid door iedereen te erkennen en te waarderen in wat zijzelf vanuit hun 

kennis, ervaring en inzicht in te brengen hebben. De ervaring leert dat spelers, makers, deelnemers en 

ondersteuners aan onze voorstellingen, projecten, cursussen en workshops hierdoor vaak een 

positieve en cruciale ontwikkeling doormaken, die hen ook op sociaal en maatschappelijk vlak laat 

groeien. Op deze manier wil HTH opereren: met gezond cultureel ondernemerschap, op het snijvlak 

tussen artistieke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning. Kunst en Maatschappij komen 

samen. 

 

Koers  

Met ons productiehuis hebben we ons in 2020 op  onze vier kernactiviteiten geconcentreerd: 

1. Het ontwikkelen van Producties en Community Art Projecten.  

2. Talentontwikkeling (van ‘The Grey Space’).  
3. Educatie (van leerlingen en docenten).  

4. Trainingen (voor bedrijven) als subsidie-onafhankelijk verdienmodel. 

 

Haags Theaterhuis neemt hiermee een heldere en structurele plek in de keten van talentontwikkeling 

in Den Haag en mbt poppenspel in Nederland in. 

 

Naast onze artistieke activiteiten hebben we bedrijfsmatig twee uitdagingen het hoofd geboden: 

a. Het managen van de effecten van de maatregelen tegen de verspreiding Corona op Haags 

Theaterhuis 

b. Het professionaliseren van onze organisatie 
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Meerjarenbeleidsplan, Jaarplan, Jaarverslag 

In 2019 heeft Haags Theaterhuis voor de tweede keer in haar bestaan een meerjarenbeleidsplan bij de 

gemeentelijke commissie ingediend. In 2020 is dit plan voor het eerst gedeeltelijk gehonoreerd. 

Voornemen is om ook voor de periode 2025 – 2028 een dergelijk plan te schrijven en in te dienen. Mit 

dit plan worden lange termijn doelen vastgesteld.  

Per jaar brengt Haags Theaterhuis een jaarplan uit, met daarin desbetreffende activiteiten. Dit plan 

wordt in september ingediend bij de gemeente Den Haag. De activiteiten zijn operationeel, d.w.z. 

toetsbaar, geformuleerd. Na afloop van ieder begrotingsjaar legt Haags Theaterhuis verantwoording 

af via de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag.   

 

Codes 

Bestuur en MT streven ernaar om de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & 

Inclusie en de Fair Practice Code in beleid te vertalen en ernaar te handelen. 

 

Bestuur 

Het bestuur doet zijn werk volgens het bestuursreglement. 

 

Uitvoeringsorganisatie 

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit de freelance medewerkers, het MT bestaande uit artistiek leider, 

zakelijk leider en manager communicatie, in 2020 (nog) allemaal op ZZP basis. Voor de uitvoering van 

kernactiviteiten van de stichting, te weten producties, community art, talentontwikkeling, educatie en 

trainingen maakt het MT gebruik van theatermakers met zzp status.  
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Doelstellingen voor 2020  

Doelstelling 1  Talentontwikkelingsprojecten realiseren voor jongeren en 

volwassenen. 

Prestatie-indicator  30 trajecten in de talentontwikkeling voor jongeren en 

volwassenen realiseren op het vlak van theaterspel, 

trainingsacteren en poppenspel.  

Dit doen we in de vorm van cursussen en opleidingen . Elk aanbod 

wordt geëvalueerd en verbeterpunten worden direct verwerkt, zodat 

kwaliteit van aanbod blijft groeien . 

Middelen / acties  

Verantwoordelijk  

Fondsen werven  

Inkomsten vergaren  

Projectplan uitwerken en uitvoeren  

Website verbeteren  

Inschrijfsysteem vereenvoudigen  

Digitale leeromgeving in werking zetten  

Gekwalificeerde makers betrekken  

(Tussen- en eind-)evaluaties van trajecten en projecten MT 

Evaluatiedatum en criteria  maart 2020 en september 2020 tijdens de halfjaarcijfers 

Resultaten monitoring  Q1  12  

traje  

cten 

Q2 4  

traje  

cten 

Q3 6  

tracjecten 

Q4  12  

traje  

cten 
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Doelstelling 2  Het ontwikkelen van Producties en Community Art 

Projecten. 

Prestatie-indicator  Uitvoeren van 8 verschillende theatervoorstellingen met diverse 

groepen. De voorstellingen zijn aansluitend aan maatschappelijke 

thema’s van onze festivals, of sluiten aan bij project van 
samenwerkingspartners.  

Realiseren van 9 sociaal artistieke projecten. 

Middelen / acties  

Verantwoordelijk  

Fondsen werven  

Inkomsten vergaren  

Projectplan uitwerken en uitvoeren  

Gekwalificeerde makers betrekken  

Het zoeken, vinden en onderhouden van  

samenwerkingspartners  

MT en de betrokken makers en samenwerkingspartners 

Evaluatiedatum en criteria  Evaluatie met betrokkenen en/of publiek,  

verantwoordingsverslag naar fondsen.  

Door het hele jaar heen. 

Resultaten monitoring  Q1  
Risjaar  

Tabula Rasa  

Verborgen Parels  

Vrouwendag  

Schilderswijks  

Urban Lab  

Wow Academie 

Q2  
Kinderbevrijdingspop- 

Concert  

Urban Lab  

Wow Academie  

Lessenserie St.  

Leergeld  

Het einde van de  

lockdown  

Thuis (coproductie)  

U ziet ons zo weer  

(coproductie) 

Q3  
Tram 6  

Urban Lab  

Wow Academie  

Zomerschool  

Bibliotheek Transvaal  

Zomerschool Het  

Trefpunt  

Zomerschool  

Bibliotheek Ypenburg  

Theaterweken St.  

Jeugdwerk 

Q4  
Het Perfecte Kind  

(maakproces)  

Sinterklaas St,  

Leergeld  

Herfstvakantie  

theaterkamp de  

Vaillant  

Online theaterlessen 

kerstvakantie  

Urban Lab 

 

  



   
 

13 

 

 

Doelstelling 3  Festivals met maatschappelijk thema organiseren 

Prestatie-indicator  

Middelen / acties  

2 festivals realiseren, die voldoen aan maatschappelijke relevante 

thema’s  
Fondsen werven 

Inkomsten vergaren  

Projectplan uitwerken en uitvoeren  

Gekwalificeerde makers betrekken  

Evaluaties na afloop met publiek, deelnemers en 

organisatie 

Verantwoordelijk MT en betrokken projectleider 

Evaluatiedatum en criteria  Het raken van bezoekers, middels schriftelijke evaluaties meten  

Verantwoording naar de fondsen toe 

Resultaten monitoring Q1  X  Q2  Q3 X Q4  

 

 

Doelstelling 4  We verhogen de kwaliteit van theaterlessen in het 

onderwijs. 

Prestatie-indicator  Door het trainen en coachen van leerkrachten in het geven van 

theaterles en door het verzorgen van theaterlessen aan de 

leerlingen. 

Middelen / acties  Evaluatieverslagen  

Deelname aan project COH Expert  

Opdrachten van basisscholen om theaterlessen te geven 

Verantwoordelijk  Educatie medewerker i.s.m. MT 

Evaluatiedatum en criteria  jul 2020 (einde schooljaar) 

Resultaten monitoring  Q1   Q2   Q3  X Q4  

Doelstelling 5  Verhogen van eigen inkomsten, door commerciële 

activiteiten 
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Prestatie-indicator  

Middelen / acties  

Verantwoordelijk  

10 bedrijfsopdrachten  

Werving klanten online en offline  

MT 

Evaluatiedatum en criteria  Goedgekeurde offertes 

Resultaten monitoring Q1  Q2  Q3  Q4  
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3. Activiteiten/ prestaties van processen in 2020 
Maken en reflecteren zijn de kernwoorden binnen alle activiteiten van Haags Theaterhuis. In ons 

theaterhuis, samen met liefhebbers en profs, op locatie, in de vrije tijd, binnen het onderwijs of onder 

werktijd maken  we theater, spelen we theater en gaan we naar aanleiding van theater in gesprek. In 

het Coronajaar 2020 hebben we in het totaal 97.714 mensen bereikt, waarvan 1.714 doe-mensen en 

96.000  kijk-mensen (online en offline). 

 

Corona en de maatregelingen 

Aan het begin van de 1e lockdown besloten we 3 dingen: 

- De aanwezige digitale leeromgeving te professionaliseren 

- Zoom te kiezen als medium voor online beeldbellen 

- Versterkt projecten initiëren door projectsubsidie aan te vragen door onze makers van werk 

te voorzien 

 

Uitstel van activiteiten 

Gezien de maatregelen, de beperkingen rondom bezoekersaantallen en de 2 lockdowns, hebben we 

besloten 3 activiteiten door te schuiven naar het jaar 2021: 

- Het Perfecte Kind Festival naar het weekend van 28 – 30 januari 2021 

- Puppetboost 2020 doorgeschoven naar februari 2021 

- De opleiding trainingsacteren naar maart 2021 

- De opleiding poppen en objecttheater naar november 2021 

- Le sacre (uitgesteld naar 2023) 
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Productiehuis 

Met onze voorstellingen willen we mensen bewegen om na te denken. Motiveren om actief 

burgerschap te nemen. Om te laten zien, dat juist kunst in deze lastige tijd een weg is om met de 

tegenstrijdigheden en het onbegrijpelijke om te gaan. Theater is actief denken. Wij willen deelnemers 

inspireren om na te denken over hun handelen, over hun beweegredenen van hun keuzes, om plezier 

te beleven en een zelfbewuste democratische burger te zijn.  

 

Voorstellingen in de Grey Space 

Risjaar Modderfokker den Derde 

Regie Chyramain van Kempen 

Première januari 2020 

 
 

Tabula Rasa 

Regie Wilfred van de Peppel, assistentie Wendy 

Lazaroms 

Première januari 2020 

 

Thuis 

Makerscollectief ontstaan vanuit HTH spelers  

Première juni 2020 

 
 

Het einde van de lockdown 

Regie Birgit Welink 

Première juni 2020 
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U ziet ons zo weer 

Theatergroep Pels, Makerscollectief ontstaan 

vanuit spelers van  Haags Theaterhuis 

Première juni 2020 

 

Het Perfecte Kind 

Eerste ZOOM voorstelling van Haags 

Theaterhuis.  

Regie: Serge Bosman 

Repetitie in 2020 

 

Professionele voorstellingen 

Kinderbevrijdingspop-Concert 

Met steun van stichting Leergeld hebben we op 

5 mei een online Kinderbevrijdingspop-Concert 

gegeven. Première 5 mei 

 

Koning van Katoren 

Voorstelling voor de groepen 5 – 8 naar 

aanleiding van het kinderboek van Jan Terlouw.  

Geplande première januari 2021 
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Tram 6 

Samen met ons publiek hebben we een 

theatrale reis gemaakt. Vrouwen van stichting 

Avrasya waren de trambestuurders en de 

gidsen. Zorgend, alle maatregelingen en 

obstakels in acht nemend, namen ze de 

publieksgroepen mee op een reis door het 

gebouw van theater De Vaillant. 

In de benedenfoyer gingen alle mondkapjes op. 

Toen via studio 3 en backstage naar de zalen en 

de verdere studio’s om af te sluiten met een 
oester in de bovenfoyer  die – toen nog – in de 

foyer gegeten mocht worden.  

Een theatrale reis van muziektheater, 

storytelling en maskerspel,  poppenspel, opera, 

Indiase dans eindigde in teksttoneel. 

Onderhoudend, emotioneel en 

maatschappijkritisch. 

Première 6 september 

 

Peter en de Wolf 

Ben Bijkers en Anne Dronkers, ontwikkelden de 

durende kleutervoorstelling Peter en de Wolf 

van Sergei Prokofjev. De grote vraag in het 

verhaal is: Wie is er bang voor de boze wolf? 

Althans niet de kleine pionier die Peter heette. 

Hulp krijgt Peter van een eend en een kleine 

vogel, buiten de poort van de tuin van de 

grootvader wacht de gevaarlijke wereld op 

hem.  

In de voorstelling gaan de twee acteurs de 

diepere lagen van het verhaal aan, enerzijds de 

moed en de kracht van samenwerken, 

anderzijds de motieven van de schrijver en 

componist om Peter en de wolf te schrijven.  

Verschillende speeldata in 2020 
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Grenzen 

Première oktober 

Grenzen is een beeldende en pijnlijk 

absurdistische voorstelling over de 

asielprocedure. 

Theatermaker Cat Smits kwam op het idee voor 

deze nieuwe voorstelling dankzij de dissertatie 

van haar partner en antropoloog Maja 

Hertoghs. De dissertatie, Intensities of the 

state, gaat over de rol van de Immigratie en 

Naturalisatiedienst (IND) binnen de 

Nederlandse asielprocedure. In de voorstelling 

gebruikt Smits ideeën uit de dissertatie als 

inspiratiebron. Wat er voor Smits uitsprong en 

haar inspireerde tot het maken van een 

voorstelling, is Hertoghs Idee ‘the state’s desire 
for a body’ wat betekent dat de staat een agent 

nodig heeft, een persoon die de wil van de 

staat vertegenwoordigt door het spelen van 

een bepaalde rol en het dragen van het masker 

dat daarbij hoort. De staat bestaat alleen maar 

zolang iemand hem belichaamt. 

Dit idee wordt in de voorstelling direct vertaald 

naar beeld door middel van poppenspel, spel 

en geluid. Intensities of the State is een 

ongelofelijk mooi werk en een belangrijk 

onderzoek. De academische taal van het boek 

is niet makkelijk voor het grote publiek, maar 

eigenlijk zou iedereen toegang tot deze kennis 

moeten hebben. In de voorstelling worden 

deze inzichten door middel van beelden en een 

heldere plotlijn voor een groter publiek 

toegankelijk. Productie van de voorstelling en 

artistiek advies door Haags Theaterhuis. 
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Festivals 

Maatschappelijk geëngageerd festival rondom een actueel en ingrijpend onderwerp. 

 

 
 

Macht 

Ons Haags Kabaal festival van januari 2020 stond helemaal in het teken van macht en de 

schaduwkanten van macht. Het festival is gecreëerd rondom de voorstelling Richard 3 van Tom Lanoye.   

Van 31 januari tot en met 2 februari 2020 organiseerde Haags Theaterhuis in samenwerking met 

Theater de Vaillant het festival MACHT. In een cross-over van theater, debat, power speeches, cabaret 

en workshops hebben we een bijzonder dubbel jubileumjaar ingeluid. In 2020 was het 75 jaar geleden 

dat Nederland bevrijd werd van de fascistische macht van de Duitse bezetters én is het 75 jaar geleden 

dat de Verenigde Naties zijn opgericht.  

 

Zomerfestival 

Verwerking van Corona. 

Eerste live activiteit na de 1e lockdown, eendaags festival in theater De Vaillant. 
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Sociaal artistieke projecten 

Vrouwendag 

Samen met de Vaillant heeft Haags Theaterhuis vrouwendag in de Haagse Schilderswijk georganiseerd. 

Daarnaast werd de voorstelling Parels in samenwerking met Stichting Avrasya terug gevraagd door de 

gemeente Den Haag om te spelen op hun stedelijke vrouwendag. 

 

 
 

WOW  - academie 

Kinderkunstschool in samenwerking met theater De Vaillant, 1001 Nachten en Art-S-Cool. Doelgroep 

zijn minder draagkrachtige kinderen die verder afstaan van de cultuureducatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden. Doel is om wekelijks op zaterdagen van 10 – 13 uur aan 50 kinderen 

kunstlessen in de Schilderswijk te geven. 

 

Urban Art Lab 

Kinderkunstschool in samenwerking met Laaktheater, Beweigi, Siggi Florentina en Art-S-Cool. Doel is 

om kinderen uit de wijk ook na school een betekenisvol programma te bieden.  Doel is om wekelijks 

van 13 – 16 uur aan 60 kinderen kunstlessen in Laak te geven. 

 

Zomerschool voor kids in aandachtswijken 

Samen met Stichting Leergeld, Art-S-Cool, Beweigi en Muziekcentrum 1001 Nachten heeft HTH 

talentontwikkelingstrajecten voor kinderen tussen 8 – 12 jaar in de zomervakantie georganiseerd. 

Daarnaast heeft stadsdeel Laak de opdracht gegeven om zomeractiviteiten voor kinderen in Molenwijk 

te realiseren. 
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Talentontwikkeling 

Corona en het effect op onze cursussen 

In de eerste lockdown zijn we meteen met alle cursussen via onze Haags Theaterhuis Talentomgeving 

online te gaan. We hebben 33 cursussen kunnen realiseren. 

 

Individuele talenttrajecten gefinancierd door de Makersregeling de gemeente Den Haag 

Lionel Grauwde, zelf made maker uit Den Haag,  heeft bij de gemeente Den Haag de makersregeling 

gepitcht en ontvangen. Hierdoor volgt hij zijn talentontwikkelingstraject onder de vleugels van Haags 

Theaterhuis. 

In de voorstelling zal hij zangers die deel uitmaakten van zijn zangproducties (Het Level UP zangtraject 

en – competitie Urban Vocal Showdown). Hij gaat onderzoeken hoe een script tot stand komt en zal 

zijn theatermaak-kwaliteiten op de vloer verder ontwikkelen.  

Vanuit Haags Theaterhuis  hebben we meegedacht over het vinden van de juiste 

samenwerkingspartners. Daarnaast hebben acteerlessen gefaciliteerd, repetitieruimte geboden en 

een kijkstage aangedragen, en adviesgesprekken geboden.  

 

Door de intensere samenwerking tussen HTH en Lionel werd Lionel in de zomer productieleider van de 

voorstelling Grenzen.  

 

 
In december 2020 heeft Anima Jahgroe – Ruissen contact gezocht en aangegeven de Makersregeling 

met Haags Theaterhuis als partner te willen aanvragen. 
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Repetitieruimte en advies voor makers in de Grey Space 

Naast bovengenoemde makers is Theatergroep DEF een voorbeeld die uit spelers van HTH is ontstaan. 

HTH heeft de groep ondersteund door middel van regieadvies, het bieden van repetitieruimte, het 

verbinden met partners in de stad en het realiseren van een opvoeringsplek. 

 
 

Opleiding Poppen- en Objecttheater jaargang 2019/20 

In de opleiding Poppen- & Objecttheater leer je het magische moment te scheppen waarop de pop of 

het object bezield wordt door jou, de speler en tot leven komt. Ook in seizoen 2020 hebben bevlogen 

poppenspelers het basisjaar afgerond. 
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Educatie

HTH heeft in de afgelopen jaren verschillende educatietrajecten ontwikkeld voor scholen in Den Haag. 

Door eigentijds en kwalitatief hoogwaardig theater te maken en te doceren in workshops, lessen en 

innovatieve educatieve projecten. Daarnaast draagt HTH bij aan de verbinding tussen binnenschoolse- 

en buitenschoolse cultuureducatie. Door bijvoorbeeld de WOW Academie en Urban Lab. De 

projectleiders van beide projecten staan in verbinding met de scholen en geven kinderen de kans om 

ná schooltijd hun talenten bij een culturele instelling in de buurt verder te ontwikkelen. Op die manier 

dragen we bij aan het waarborgen van de continue creatieve ontwikkeling van de kinderen. Bij onze 

activiteiten leggen we ook verbinding tot leefomgeving, belevingswereld, wijk, ouders en verzorgers 

van het kind. Deze verbindingen ontstaan zowel inhoudelijk in de kunstprojecten als ook in de 

presentatie momenten en de momenten voor en na de les.  

 

Vanaf 2020 beoogt HTH ook schoolvoorstellingen te ontwikkelen. Om het lerarentekort te bestrijden, 

heeft HTH de creatieve invaldocent ontwikkeld, een pool van kunstenaars met leservaring met 

kinderen die in het basisonderwijs ingezet kunnen worden. 

 

 
 

 

Lessenserie Koning van Katoren 

In opdracht van Stichting Leergeld heeft HTH tijdens de lockdown een digitale lessenserie rondom het 

boek ‘Koning van Katoren’ ontwikkeld. 
 

Sinterklaas 

HTH heeft voor 400 kinderen van Stichting Leergeld een digitale ontmoeting met de Sint gerealiseerd. 
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Early Bird in Lockdown 

Dankzij subsidie van Fonds 1818 en stadsdeel Escamp heeft HTH tijdens de 2e lockdown in de 

kerstvakantie en ernaar dagelijks digitale live theaterlessen voor kinderen gerealiseerd. Meer dan 150 

kinderen hebben dagelijks de live lessen gevolgd. 

 
 

 

COH Expert  

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk 

stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie 

met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. 

Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) hoort bij dit landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. In 

Den Haag zijn er onder begeleiding van CultuurSchakel leerlijnen ontwikkeld. Deze leerlijnen, van 

beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media, worden gemaakt door 

groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van Haagse 

culturele instellingen. CultuurSchakel biedt een coachingstraject aan voor leerkrachten op de 

basisschool door culturele vakleerkrachten, de zogenaamde COH Experts.  In 2020 zijn drie van onze 

docenten gekoppeld als COH Expert in de disciplines theater en interdisciplinair aan drie basisscholen: 

Yunus Emre, Kindcentrum Vroondaal, SO de Piramide. Alle drie docenten zijn actief in het deelnemen 

van bijeenkomsten georganiseerd door CultuurSchakel. 

 

Culturele invalleerkrachten 

Door Corona is ons project creatieve invalkrachten niet van de grond gekomen. Scholen waren huiverig 

om leraren van buiten op school toe te laten.  Het contact zelf met scholen  was heel lastig  door dat 

scholen een noodscenario draaiden en zich op kerntaken lezen , schrijven en rekenen concentreerden 

en weinig tot geen ruimte ervaren voor cultuuronderwijs. Hier  hopen we  op verandering in 2021.

 

Trainingen 

De opleiding trainingsacteren jaargang 19/20 is in februari 2020 afgerond. 7 kersverse rollenspel 

acteurs en actrices hebben toen hun certificaat ontvangen.

Door Corona zijn onze bedrijfstrainingen voor 90% teruggelopen. 
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4. Bedrijfsvoering 

Covid 19 

Begin van de eerste lockdown hebben we een aantal van onze activiteiten versneld digitaal 

aangeboden. De periode met Corona maatregelen biedt wat dat betreft ook voor ons nieuwe paden 

die we voorheen nog niet bewandeld hadden. Ons online aanbod hebben we vanaf de eerste week 

van de maatregelen aangeboden. We hebben geïnvesteerd in een digitale leeromgeving om de online 

theaterlessen en - repetities op een professionele  manier te realiseren. Deze online dienstverlening 

vergt cultureel ondernemerschap van onze organisatie. Op afstand samenwerken met elkaar, met 

culturele partners en sociale partners was (en is) een andere dynamiek: hoe communiceer je effectief 

met elkaar, hoe leg je zaken goed vast.  Het hebben en uitbreiden van een heldere structuur en een 

goede procesgang hielpen hier enorm bij.   

 

SWOT analyse       

Sterkte 
2019 2020 
Themagericht werken Themagericht werken 
Geëngageerde voorstellingen en inhoudelijk 

randprogramma 
Geëngageerde voorstellingen en inhoudelijk 

randprogramma 
Docententeam verstevigd en deels vernieuwd Docententeam verstevigd en deels vernieuwd 
Professionele administratie Professionele administratie 
Betrokken vrijwilligers Betrokken vrijwilligers 
Samenwerkingsverbanden versterkt Samenwerkingsverbanden versterkt 
Nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan Nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan 

 
Zwakte 
2019 2020 

Geen structurele subsidie Geen eigen ruimte.  

Organisatieteam ontvangt slechts wettelijk 

minimumloon 

Theateraanbod online is niet ideaal 

Marketingbudget laag Huren via ad hoc constructie.  

 
Kansen 
2019 2020 
Samenwerkingsverbanden Aanleggen van goede HR structuur 

Gebruik social media Start van ISO 9001 certificering 

Eigen locatie met 2 oefenruimtes vanaf sep 2019 Eigen locatie biedt experimenteerruimte 

Vroegboekkorting  Zicht op eigen pand 

Werkgelegenheid en werkervaringstraject. Scholing van medewerkers 

Kosten eigen aandeel ooievaarspashouders en 

studentenkorting worden betaald door Haags 

Theaterhuis 

Online omgeving opzetten. 

Kunstenplan ingediend Digitale mogelijkheden ontdekken 

 
Bedreigingen 
2019 2020 

3 wervingscampagnes per jaar doen groot beroep op 

organisatie en financiën. 
Corona maatregelen 

Weinig geld voor theaterproducties hoewel deze zeer 

arbeidsintensief zijn. 

Fondsenwerving zeer tijdsintensief  

 

Weinig geld voor kostuums, decor of lichtontwerp.  Weinig geld voor kostuums, decor of 
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lichtontwerp. 

Concurrentie door gesubsidieerde aanbieders in de 

participatiemarkt en markt voor kunstonderwijs in de 

vrije tijd 

Concurrentie door gesubsidieerde aanbieders 

in de participatiemarkt en markt voor 

kunstonderwijs in de vrije tijd 

 

 
Belanghebbenden 

De belanghebbenden zijn vastgesteld in document Stakeholderanalyse. De belangrijkste bevindingen 

zijn: 

1. Het contact met de gemeente moet tenminste 6x per jaar plaatsvinden (monitoring middels 

kwartaaloverleg); 

2. CultuurSchakel heeft aangegeven behoefte te hebben aan regelmatige updates omtrent de 

dienstverlening; 

3. Tijdige en volledige informatievoorziening omtrent de cursussen in het kader van corona 

maatregelen; 

4. De makers en docenten hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan contact. Hier wordt 

invulling aan gegeven door uitvoering van het Italiaantje en Haags bakkie; 

5. Kernteam informeren over projecten en producten via Trello. 

 

 
Wet- en regelgeving 

Omschrijving Vigerende 

versie 

Aandachtspunten Evaluatie 

Arbo-wet Gepland in 2021 RI&E 

Arbodienst 

Vertrouwenspersoon 

BHV-organisatie 

Er is een afspraak gemaakt om een 

RI&E uit te voeren. De 

vertrouwenspersoon is 

aangewezen. Dit jaar zal ook 

gekeken worden naar een 

overeenkomst met een 

Arbodienst. Er zijn diverse BHV-ers 

opgeleid. 

AVG 2016 Privacy Verklaring  

Verwerkingsovereenkomsten 

Protocol datalekken 

 

De privacy verklaring is 

opgenomen op de website. 

Aandachtspunt: opnemen privacy 

voorwaarden in de 

modelovereenkomst.  

Vastgesteld dat bij datalekken de 

richtlijnen van de AP worden 

gevolgd. 

Wet 

Kinderopvang 

 VOG voor alle makers die 

werken in binnenschoolse en 

buitenschoolse setting 

VOG’s zijn opgevraagd en worden 
in 2021 vernieuwd. 

Wet Veiligheid op 

school 

 VOG voor alle makers die 

werken in binnenschoolse en 

buitenschoolse setting 

VOG’s zijn opgevraagd en worden 
in 2021 vernieuwd. 

Code diversiteit 

en inclusief 

 De aandachtspunten zijn 

opgenomen in de vier P’s 

De diversiteit onder makers is in 

de afgelopen periode sterk 
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verbeterd. Er wordt bij de werving 

en selectie actief aandacht aan 

besteed. 

Governance code 

cultuur 

 Transparant communiceren van 

bestuurlijke beslissingen en 

resultaten middels jaarplan en 

jaarverslag. 

Borging middels bestuursoverleg 

(elke 6 weken). 

ANBI  Geen winstoogmerk wat blijkt 

uit een periodiek en tijdig te 

publiceren jaarverslag. Werken 

vanuit een beleidsplan. 

 

Jaarlijkse verklaring van een 

Accountant. De jaarrekening 

wordt dit jaar opgesteld door een 

Accountant. 

Wet DBA 2016 Toepassen van 

modelovereenkomsten. 

Met iedereen is een 

modelovereenkomst gesloten. 

 

 

Diversiteit en Inclusie 

We zetten ons in voor inclusie en diversiteit (Code Culturele Diversiteit) bij de 4 P’s, publiek, 
programma en personeel en in vertegenwoordigende organen of beleidsvormende processen. In 2020 

is de samenstelling van ons bestuur gewijzigd, het huidige bestuur brengt een verscheiden palet van 

ervaringshorizon de organisatie in. 

 

Bij het verbinden van nieuwe collega’s aan Haags Theaterhuis zoeken we naar mensen met een bi- of 

meer culturele achtergrond. Dit doen we door persoonlijke benadering in informele netwerken. We 

zijn ervan overtuigd dat als Haags Theaterhuis van binnenuit inclusiever wordt, zich mensen met 

verschillende achtergronden bij HTH thuis voelen, zich gehoord voelen en zich willen (langdurig) 

verbinden. 

 

Daarnaast is onze samenwerking met Stichting Leergeld geïntensiveerd en hebben we van mei tot en 

met augustus talentontwikkeling programma's voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen 

gerealiseerd. Door steun van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag hebben we een online variatie van 

deze programma’s in de lockdown van december kunnen aanbieden. 
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Governance 

HTH is al een aantal jaren Fair Practice met betrekking tot eerlijke beloning, sociale dialoog en 

toepassing in bredere zin zoals het werken met stagiaires en vrijwilligers aan het optimaliseren binnen 

de organisatie.   

Risicomanagement en kwaliteitscontrole 

Haags Theaterhuis heeft in de aanvraag voor het kunstenplan heldere doelen geformuleerd. Capacity 

building is nodig om deze doelen te bereiken en te zorgen dat wij altijd kwaliteit leveren. Binnen de 

strategie die we volgen is het van belang dat werkzaamheden competent uitgevoerd worden, dat de 

processen waarmee we werken goed worden vastgelegd, gestandaardiseerd en schaalbaar worden. 

Hiermee wordt Haags Theaterhuis een organisatie die slim en efficiënt omgaat met de middelen die 

het heeft en kan er zoveel mogelijk tijd en energie gestoken worden in de output, de kernactiviteiten, 

namelijk cultuureducatie, community art en talentontwikkeling voor iedere Hagenaar mogelijk, 

drempelvrij en betaalbaar te maken om zo een écht inclusieve cultuurparticipatie te realiseren.  

 

Daarnaast willen we dat deze processen en kwaliteit toetsbaar zijn. Voor de klanten die daarmee 

weten met een betrouwbare partij in zee te gaan, voor fondsen en subsidieverstrekkers die kunnen 

zien op welke wijze we werken en voor de accountant die kan nagaan of we voldoen aan de eisen van 

een accountantsverklaring. 

 

Om dit te realiseren hebben we bij de gemeente de subsidie Cultureel Ondernemerschap aangevraagd 

en ontvangen. Wij laten ons begeleiden door Van Houten & Partners met een proces dat resulteert in 

een ISO 9001 certificering in 2021. 

 

 

Personeelsbeleid 

Beleid 

We zijn in 2020 begonnen het HR – beleid voor onze organisatie op te stellen. HTH is al een aantal 

jaren Fair Practice met betrekking tot eerlijke beloning, sociale dialoog en toepassing in bredere zin 

zoals het werken met stagiaires en vrijwilligers aan het optimaliseren binnen de organisatie.  

  

 

Management development 

Een kernvraag voor het management van HTH was hoe wij een context creëren waarin ons handelen 

volgens onze perspectieven van het meerjarenbeleidsplan 21 - 24 verbonden is met ons vermogen om 

korte termijn doelstellingen te streven en supersnel te kunnen schakelen. Dit spanningsveld vereist 

helderheid over onze rollen, inzicht in elkaars krachten en overeenstemming in werkwijzen. Hierin 

heeft het MT een driedaagse incorporate training gevolgd. 

 

Vrijwilligersbeleid & stagebeleid  

HTH biedt vrijwilligers en stagiaires een goede en veilige plek. In 2020 hebben we het vrijwilligers- en 

stagebeleid vastgelegd. Zo is HTH officieel stageplek voor het MBO geworden en hebben we onze 

stageplekken voor het HBO uit.  

 

Stip baan 

De twee door de gemeente Den Haag gesubsidieerde STIP banen zijn conform de richtlijnen van 

eerlijke loon. Onze 2 medewerkers zijn verzekerd, bouwen pensioen op en ontvangen 

vakantietoeslagen. Stichting Jeugdwerk helpt Haags Theaterhuis door het werkgeverschap van onze 

STIP werknemer op zich te 

nemen. Daardoor is HTH alleen verantwoordelijk als opdrachtgever. 
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Huisvesting 

Drie keer zijn we het afgelopen jaar verhuisd. We begonnen het jaar op de Zeestraat. In mei kregen we 

de opzegging van Anna Vastgoed en Cultuur en konden terecht in een oud industrieel pand op de 

Binckhorst, Jupiterkade 8.  Deze locatie was buitengewoon stoffig, we hebben in een professionele 

schoonmaak moeten investeren om het werkbaar te maken. De ramen met een enkele verglazing in 

een ruimte zonder verwarming maakte het werken niet altijd even makkelijk. 

Sinds mei waren we op zoek naar een vaste ruimte. We zijn met de gemeente in gesprek geweest over 

het voormalige Concordia gebouw, echter dit was financieel niet mogelijk omdat we dit pand alleen 

als hoofdhuurder, verantwoordelijk voor de gehele huursom plus bijkomende kosten, op ons hadden 

moeten nemen.  

Vanuit die positie zijn we na de zomer begonnen om in de commerciële huursector naar een geschikte 

locatie te zoeken. Dit lukte tegen het einde van het jaar op de Zaanstraat 80 B in de Rivierenbuurt. De 

verhuurder heeft een groot hart voor cultuur en maatschappij en gunt de buurt een organisatie zoals 

Haags Theaterhuis. In de Zaanstraat kunnen wij de komende jaren blijven. Haags Theaterhuis is hier 

hoofdhuurder en deelt het pand met theater De Kunsthut, Serge Bosman Producties en Fenix 

Theatermakers. 
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Nieuwe website en digitale leeromgeving 

In april 2020 heeft HTH de nieuwe website gelanceerd. De website is nu overzichtelijker, waardoor o.a. 

het klantcontact is verbeterd. 

 

 In dezelfde maand ging in samenwerking met Itslearning de digitale talentomgeving online zodat alle 

spelers en cursisten van HTH in een veilige omgeving online theateractiviteiten kunnen volgen. 
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5.Netwerkorganisatie 
Haags Theaterhuis is een netwerkorganisatie. Alleen door relaties met onze doelgroepen en met de 

wijkpartners, de scholen, de culturele organisaties, stakeholders en liefhebbers kunnen we onze 

missie en visie uitdragen. 

 

Spelers 

We willen dat zich onze spelers van alle leeftijden en achtergronden thuis voelen. Makers, 

organisatoren en vrijwilligers bouwen een persoonlijke band met onze spelers op. Daarnaast 

onderzoeken we de klanttevredenheid door middel van mondelinge en schriftelijke evaluaties en 

koppelen deze terug aan makers en organisatoren. 

 

Makers 

Door de maatregelen en de lockdowns is elke maker overgestapt tot het digitale werken. We weten 

elkaar nu sneller en makkelijker te vinden. Eén van de weinige voordelen van deze pandemie. 

 

 
 

Scholen 

Ook dit jaar hebben we met een aantal scholen op een intensieve manier samengewerkt: Hofstad 

Lyceum, SBO Piramide, Yunus Emre en Kindcentrum Vroondaal. Door aanmoediging van Stichting 

Leergeld zijn we begonnen om ook een buitenschools programma voor kinderen te ontwikkelen 

waarmee we de verbinding binnenschools - / buitenschools – willen versterken.  Verder hebben we 

nauw contact met de cultuurcoaches van CultuurSchakel om onze contacten met scholen te verdiepen.  

 

Culturele organisaties 

Ook in 2020 heeft Haags Theaterhuis samen met theater De Vaillant, Muziekcentrum 1001 Nacht en 

Art-S-Cool de WOW Academy georganiseerd.  

De samenwerking rondom Urban Lab met Laaktheater, Bewegi, Siggi Florentina en Art-S-Cool werd 

gecontinueerd en in juni beloond met de Haagse Prijs voor Cultuurparticipatie. 

Bijzonder was en is de versterking van de samenwerking tussen theater De Vaillant en Haags 

Theaterhuis en Stichting Jeugdwerk en Haags Theaterhuis om cultuurparticipatie samen met  

bewoners van de Schilderswijk en Transvaal te maken. 
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Met STET, Bewegi, theater De Kunsthut en Muziekcentrum 1001 Nachten hebben we organisatorisch 

en adviserend vlak samengewerkt.  

 

Buurt 

In 2020 heeft Haags Theaterhuis samen met theater De Vaillant voor de 2e keer vrouwendag 

georganiseerd. Dit resulteert in een warm en levendig netwerk in de Schilderswijk en in Transvaal. 

Verder werkten wij in 2020 samen met bibliotheek Transvaal, De Mussen, stichting Jeugdwerk, 

Stichting Avrasya, Mooi Welzijn en Stichting Yasmin. 

 

Overheid 

Door de komende toetreding in het Haagse Kunstenplan is ons contact met accountmanager Jeroen 

Mul geïntensiveerd. 

 

Fondsen en andere financiers 

In 2020 zijn er verschillende gesprekken geweest om een persoonlijkere relatie met fondsen op te 

bouwen. Volgende fondsen hebben Haags Theaterhuis in 2020 gesteund: Fonds 1818, CultuurSchakel, 

Prins Bernhard Cultuurfonds en Jeugdvakantieloket. 

 
 

Klanttevredenheid 

In het najaar trimester 2020 zijn circa 80 evaluatieformulieren verzonden. Hierover zijn 15 reacties 

ontvangen. Algemeen beeld is dat de kandidaten zeer tevreden zijn over de cursus. Er zijn diverse 

opmerkingen ontvangen, deze zijn tijdens de directiebeoordeling besproken maar zijn ofwel al 

gerealiseerd of niet relevant. 

Actiepunt: bij de laatste les wordt door de docent / maker geëvalueerd met de deelnemers, hiervan 

wordt een kort verslag ontvangen. 
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6. Financiën 

Toelichting jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 is opgesteld door Meggie Jansen van Cijfers en Glas op basis van de financiële 

administratie in Exact en wordt gepresenteerd ten opzichte van de jaarcijfers van 2019 (bijlage 

jaarrekening 2020).  

 

Het resultaat over 2020 is -€17.907  
 

Corona en Herstelfonds 

Corona en alle maatregelen hieromtrent hebben grote invloed op Haags Theaterhuis. Na de schok van 

de eerste lockdown is de draad snel opgepakt. Er is hard gewerkt aan een online leeromgeving. 

Hierdoor konden de lessen twee weken na de lockdown online worden aangeboden. 

Haags Theaterhuis heeft zich hierin proactief opgesteld en heeft geïnvesteerd om zoveel als mogelijk 

met onze doelgroepen in Den Haag in contact te blijven. Dit heeft investering gevraagd op een moment 

dat de inkomsten sterk daalden.  

 

Steunmaatregelen 

Door gebruik te maken van het Herstelfonds van de gemeente Den Haag en door gebruik te maken 

van de TOGS heeft Haags Theaterhuis de mogelijkheid gekregen om door te blijven gaan. Het gebruik 

van het Herstelfonds vereist de inzet van de helft van het weerstandsvermogen. Haags Theaterhuis 

heeft geen gebruik gemaakt van de NOW omdat niemand in dienstverband werkt. 

 

Exploitatietekort verkleinen 

Doordat Haags Theaterhuis in 2020 alleen met zzp'ers werkt hebben we uitgaven kunnen terugdringen 

door opdrachten niet door te laten gaan. Veel van de betrokken zzp-ers hebben gebruik kunnen maken 

van de TOGS en TOZO.  

Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor ruimte huur omdat activiteiten online werden gehouden 

of geannuleerd werden. 

 

Balans 

De vorderingen zijn hoog ten opzichte van vorig jaar. Dit is het resultaat van het doorschuiven van 

gesubsidieerde projecten i.v.m. met Corona. Het subsidiebedrag is al ontvangen, terwijl de daarmee 

gerelateerde projecten plaatsvinden in 2021. Hierdoor is ook het banksaldo gestegen ten opzichte van 

2019. 

De waarborgsom is flink gestegen door de borg van de nieuwe huisvesting die we sinds december 2020 

huren. 

Algemene reserve is gedaald door het inzetten van een deel van het weerstandsvermogen in 2020. 

Overlopende passiva is hoog ten opzichte van 2019. Dit is te verklaren door de doorgeschoven 

projecten uit 2020 naar 2021. 

 

Baten 

De publieksinkomsten van 2020 zijn gedaald met €2.470 ten opzichte van 2019 naar €133.342. Hier is 
duidelijk het effect van Corona te zien.  

De omzet van projecten voor volwassen is enorm gedaald doordat deze doelgroep zich strikt moest 

houden aan de maatregelen.  Daarnaast bleek een deel van de volwassenen onzekerheid te ervaren, 

waren er mensen ziek en was men bang om zelf ziek te worden. 

De inkomsten uit bedrijfsopdrachten zijn voor een groot deel van het jaar zelfs volledig stilgevallen.  
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Daar staat tegenover dat de omzet behaald met activiteiten op scholen gestegen is doordat veel 

schoolopdrachten (online) doorgang kregen. Ook zijn de buitenschoolse lessen voor kinderen veelal 

doorgegaan o.a. in samenwerking met Stichting Leergeld (diverse lessen voor kinderen), Theater de 

Vaillant (Wow academie) en Laaktheater (Urban Lab). 

Haags Theaterhuis heeft vlak voor de Corona crisis een gift van de cultuurbrouwerij ontvangen van 

€9.400. Een deel van deze gift wordt volgend jaar ingezet om een locatie project te organiseren. 

Haags Theaterhuis heeft van de gemeente Den Haag de subsidie Cultureel ondernemerschap 

toegekend gekregen, deze is deels ingezet in 2020 (€12.600). Ook hebben we gebruik gemaakt van het 
Herstelfonds (€43.981). Daarnaast is Haags Theaterhuis door verschillende fondsen ondersteund zoals 

CultuurSchakel, Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jeugdvakantieloket en Stichting Boschuysen 

met een projectbijdrage van totaal €32.440. 
 

Daarmee is de totale omzet in 2020 €233.504 

 

Activiteitenlasten 

De activiteitenlasten 2020 (€164.365) zijn gestegen ten opzichte van 2019 (€109.741). Ook hier zijn 
grote verschillen te zien als gevolg van de Corona maatregelen. In het algemeen zijn de lasten gestegen 

door de extra inzet om aan alle maatregelen te voldoen en daarover in contact te blijven met de klant. 

Daarnaast zijn de kosten op school- en community art gestegen vanwege de toename in activiteiten.  

 

Bedrijfslasten 

De Bedrijfslasten zijn in 2020 (€86.765) gestegen ten opzichte van 2019 (€41.233). Dit heeft te maken 

met de extra inzet rondom de Corona maatregelen zoals het inrichten van een online leeromgeving, 

het in kleinere groepen bedienen van de volwassen deelnemers, de communicatie over de 

veranderende maatregelen en het aanpassen hierop. Ook heeft een groot deel van het team een BHV 

cursus gedaan om zo flexibeler te zijn in de inzet van docenten en ruimtes. Daarmee hebben deze extra 

uitgaven deels gezorgd voor professionalisering en deels zijn ze eenmalig en noodzakelijk geweest door 

de Corona uitbraak. 

Daarnaast heeft deze stijging te maken met de investeringen die we hebben kunnen doen dankzij de 

subsidie Cultureel ondernemerschap en met de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand aan de 

Zaanstraat. 

De stijging van de kosten op marketing en communicatie hebben naast de extra communicatie ingezet 

voor alles rondom de corona maatregelen betrekking op de bouw van de nieuwe website. Deels 

worden deze kosten gedekt vanuit de subsidie Cultureel ondernemerschap.  

 

Resultaat 

Het totale resultaat van 2020 komt hiermee op -€17.907. Het voorstel is om dit in mindering te brengen 
van de algemene reserve, die daarmee op €16.771 komt. 
 


