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Inleiding 
Haags Theaterhuis (hierna HTH) heeft als missie om ieders leven mooier, intenser en betekenisvoller 

te maken door middel van theaterproducties, cultuureducatie en theatrale maakprocessen. 
De liefde die wij hebben voor theater brengen we op iedereen over. 

Beginners of professionals, jongeren of ouderen, Hagenaren en Hagenezen met migratieachtergrond 

of zonder, iedereen is welkom bij HTH en voelt zich gezien. Haags Theaterhuis spiegelt de stad Den 

Haag met haar grote verscheidenheid aan culturele, etnische en sociaaleconomische achtergronden. 
We zijn trots op de zinvolle samenwerkingen met heel diverse groepen in de stad. We voorzien 

bijvoorbeeld ministeries, bedrijven en scholen in hun creatieve behoeftes om onderwerpen te 

theatraliseren of om ontwikkelingsstappen te maken en laten stichtingen in de Schilderswijk, of 

Haagse (theater)groepen schitteren in hun eigen betekenisvolle producties. 
 
UNIEKE POSITIE 

HTH neemt in het Haagse cultuurbestel een unieke positie in. HTH bevordert het makersklimaat door 

ruimte te bieden aan twee groepen,  selfmade-makers, spelers en semiprofs enerzijds en  de 

bewoners van Den Haag anderzijds. Selfmade-makers, spelers en semiprofs benaderen we op een 

gelijkwaardige en coachende manier om op die manier aan hun talentontwikkeling bij te dragen. 

Door te luisteren naar de behoefte van de Haagse bewoners, halen we onderwerpen en 

kunst(educatie)wensen op die we realiseren door gezamenlijk toegankelijke programma’s te 

ontwikkelen en door subsidies te financieren. 
 
ECONOMISCHE BIJDRAGE 

In de keuze van onze partners en kunstenaars zoeken we naar medestedelingen met en zonder 

migratieachtergrond. In Den Haag wonen mensen met familie in de hele wereld, deze hele wereld 

willen we door keuze van de onderwerpen en het laten horen van de stem een plek geven in Haags 

Theaterhuis.  Haags Theaterhuis creëert werkgelegenheid in Den Haag door 

o Projecten met partners op te zetten 

o Projectpartner te zijn voor kunst- en welzijnsorganisaties 

o Talentontwikkelingstrajecten te scheppen en de financiering hiervan te regelen 

o Voorstellingen te maken 

o Educatieprojecten voor en met scholen 

o Sociaal artistieke projecten 

o Commerciële workshops voor het bedrijfsleven 

 
ONDERNEMERSCHAP 

HTH is ontstaan uit écht ondernemerschap: in 2013 moest het Haagse centrum voor de kunsten zijn 

deuren sluiten, waardoor er een gat ontstond in de markt voor theatereducatie.  Toen hebben 

klanten en aanbieders die hun respectievelijke hobby en broodwinning zagen verdwijnen, de handen 

ineengeslagen en de organisatie Haags Theaterhuis opgericht. In de loop van de jaren is HTH met 

hetzelfde enthousiasme ingesprongen op andere vragen in de markt zoals creatieve invalkrachten 

voor basisscholen.   

Tegelijkertijd heeft HTH een ontwikkeling doorgemaakt, van ‘keukentafel’ naar een organisatie met 
functiebeschrijvingen, werkprotocollen, een online boekhoudpakket, een aan de website gekoppeld 

betalingssysteem, CRM. Medewerkers hebben zich verder gespecialiseerd door het volgen van 

diverse opleidingen in hun vakgebied. 
 
Afgelopen jaren is HTH ontwikkeld van een theaterschool naar een productiehuis, waar naast 

educatie ook maken, produceren en experimenteren aan bod komen. (Door-) ontwikkelen en 

regisseren van verbindende projecten, uitbreiding van de educatieve leerlijnen, bedienen van meer 

zakelijke opdrachtgevers met leervragen en uitwerking van het concept Creatieve Invalkracht in 

Primair Onderwijs.  
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Doelen  
Het jaar 2019 stond voor ons in het teken van samenwerking en versteviging. Hiervoor hadden we 

volgende doelen geformuleerd. Alle doelen zijn behaald. 

Fair Practice  
a. Stabilisatie van de organisatie door te streven naar gezonde bedrijfsvoering (gevonden 

oplossingsrichting: cult. ondernemerschap, indienen Kunstenplan) 

b. Voorbereiding nieuwe website (in nov in gang gezet) 

c. Verbetering huisvesting HTH (gevonden oplossingsrichting: theaterlab) 

Professionalisering organisatie 

d. Versteviging van samenwerking (gevonden oplossingsrichting: netwerken en gezamenlijke 

projecten opzetten en onderhouden) 

e. Uitbouw sociaal artistieke projecten (gevonden oplossingsrichting: netwerken en 

gezamenlijke projecten opzetten en onderhouden) 

Artistiek doelen 

f. Lancering productiehuis (in nov gebeurd) 

Diversiteit en inclusie 

g. In het kiezen van nieuwe samenwerkingspartners en theaterdocenten heeft HTH actief naar 

collega’s met een biculturele achtergrond gezocht.. 4 theaterdocenten, 2 administratieve 

medewerkers, 1 projectmedewerker en 1 filmorganisatie zijn op die manier partner van HTH 

geworden. 

 

Terugblik  
Het aanbod van lessen en cursussen werd ook in 2019 doorgezet. Met ingang van seizoen 19/20 

hebben we ervoor gekozen om met een korte opfris reeks van 5 lessen te starten en vervolgens 

daarna een herfst en een lente semester in te zetten. 
 
We hebben verder aan het Haags Theaterproductiehuis gebouwd. Met theater de Vaillant, Theater 

de Kunsthut, The English Theatre, Stichting Avrasya, Muziekschool 1001 Nachten, Grotiuscollege, 

NVP-UNIMA, Puppet International, Diamantcollege, Zuiderstrandtheater, Zuiderparktheater, Hofstad 

Jeugdorkest, Grandioso Con Anima, Cultuuranker Leidschenveen – Ypenburg, CultuurSchakel, Festival 

Puppet International en Diamanttheater zijn samenwerkingsverbanden aangegaan of hebben wij de 

samenwerkingsverbanden versterkt.  
 
Samen met Het Nationale Theater en het Haags Montessori Lyceum hebben we tot en met juni 2019 

een doorlopende leerlijn theater voor het voortgezet onderwijs georganiseerd. De docenten van 

Haags Theaterhuis maken presentaties en voorstellingen met leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 van 

het Haags Montessori Lyceum. 

We zijn met educatie een nieuwe route ingeslagen met het ontwikkelen van ‘de creatieve 
invalkracht’. En meer aanvragen voor COH Expert zijn binnengekomen. 
 
Ons aanbod voor bedrijven is vernieuwd, deze doelgroep wordt nu ook via de specifieke website 

www.theaterteamuitje.nl benadert. 
 
De administratieve medewerker via STIP heeft een duidelijke rol binnen de organisatie gekregen. 

Voor festivals worden externe projectleiders aangetrokken. De ISO certificering en de inschrijving in 

het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs hebben we doorgeschoven naar het seizoen 2019/2020. 
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Sinds sep 2019 hebben we ons mobiel Theaterlab, eerst gevestigd op de Juliana van Stolberglaan en 

sinds oktober op de Zeestraat 70, via Anna Vastgoed. 
  

SWOT analyse       
Sterkte 
2018 2019 
Themagericht werken Themagericht werken 
Geëngageerde voorstellingen en inhoudelijk 

randprogramma 
Geëngageerde voorstellingen en inhoudelijk 

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

 

Zwakte 
2018 2019 
Geen structurele subsidie Geen structurele subsidie 
Organisatieteam ontvangt slechts wettelijk 

minimumloon 
Organisatieteam ontvangt slechts wettelijk 

minimumloon 
Marketingbudget laag Marketingbudget laag 

 

Kansen 
2018 2019 
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden 
Gebruik social media Gebruik social media 
Eigen kantoor op locatie Prins 27 Eigen locatie met 2 oefenruimtes vanaf sep 

2019 
Vroegboek-korting  Vroegboek-korting  
Werkgelegenheid en werkervaringstraject. Werkgelegenheid en werkervaringstraject. 
Kosten eigen aandeel ooievaarspashouders en 

studentenkorting worden betaald door Haags 

Theaterhuis 

Kosten eigen aandeel ooievaarspashouders en 

studentenkorting worden betaald door Haags 

Theaterhuis  
Kunstenplan ingediend 

 

Bedreigingen 
2018 2019 
3 wervingscampagnes per jaar doen groot 

beroep op organisatie en financiën. 
3 wervingscampagnes per jaar doen groot 

beroep op organisatie en financiën. 
Weinig geld voor theaterproducties hoewel 

deze zeer arbeidsintensief zijn. 
Weinig geld voor theaterproducties hoewel 

deze zeer arbeidsintensief zijn. 
Weinig geld voor kostuums, decor of 

lichtontwerp.  
Weinig geld voor kostuums, decor of 

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 
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Organisatie  
Bedrijfsvoering  
HTH is inmiddels een organisatie met functiebeschrijvingen, werkprotocollen, online 

boekhoudpakket, een aan de website gekoppeld betalingssysteem, CRM. Certificering staat voor 

2020/2021 gepland. 
 

Fair Pay is een knelpunt op het moment dat de inkomsten alleen uit de particuliere markt komen. Op 

heel bescheiden wijze kan HTH sommige activiteiten intern subsidiëren uit de marge van andere 

activiteiten. De organisatie is zich zeer bewust van de noodzaak om lean en mean te zijn; als 

activiteiten (en inkomsten) niet doorgaan, zijn er nog géén onoverkomelijke verplichtingen 

aangegaan.  
Dat betekent wel dat er weinig ruimte is voor investeringen, zoals bijvoorbeeld in de marketing, 

waarvan we de ervaring hebben dat die resultaat op kunnen leveren, maar dat nooit met zekerheid 

kunnen stellen. HTH is dus erg voorzichtig met dergelijke investeringen. Het betekent wel/ook dat 

HTH nog steeds (te) veel vrijwillige werkuren aan productontwikkeling en samenwerking besteden, 

waarvan we nog niet zeker weten of ze doorgang zullen vinden. HTH heeft ook in 2019 laten zien dat 

het succesvol is in het ontwikkelen van nieuwe producten en het bereiken van nieuwe doelgroepen.  
 
HTH voldoet aan de Governance Code Cultuur. Door de activiteiten schept HTH waarde in de 

samenleving. Dagelijkse leiding en bestuur handelen integer, transparant en rolbewust. Het bestuur 

werkt zorgvuldig en houdt goed toezicht. Ook de Code Diversiteit en Inclusie, wat voorheen de Code 

Culturele Diversiteit was,  wordt in acht genomen. In de organisatiestructuur van HTH is iedereen 

ZZPer waardoor we flexibel kunnen zijn waar dat nodig is. De pool van ZZPers is divers in leeftijd, 

roots, sekse en opleiding. Teamleden hebben familiebanden met Suriname, de Antillen, Turkije, 

Polen, Indonesië, Groot – Brittannië, Nigeria, Iran, Duitsland, Frankrijk en Nederland, variëren tussen 

26 en 63 jaar, tussen schoolverlater en universitaire opleiding. Binnen het bestuur is een 

vertegenwoordiging van  migranten 1e generatie. HTH werkt steeds meer vraaggericht en probeert 

met het programma een afspiegeling van de stad te zijn. 
Sinds oktober 2019 heeft HTH de status van een culturele ANBI. 
 

Makers en spelers 
HTH wist in 2019 het contact met zijn makers te versterken door: 

o met projectsubsidies ideeën te versterken 
o actief ondersteuning te bieden in het netwerk 
o een brede lobby op te bouwen. 

Verder heeft HTH een klankbordgroep met makers en spelers opgericht die samen met het 

organisatieteam meedenken over de toekomst van HTH en verbeterpunten aandragen. In 2019 

bestond de klankbordgroep uit een genderdiversiteit van 1 man en 5 vrouwen waarbinnen 

verschillende seksuele voorkeuren. Daarnaast heeft de klankbordgroep familiebanden in Groot-

Brittannië, Nederland en Roemenië,  en is verschillend in inkomstenklassen en geloofsovertuigingen.  
 

Secretariaat 
Het secretariaat is versterkt en ondersteunt ook in de productie van events. Bereikbaarheid voor 

spelers was ook in 2019 een aandachtspunt, hier is in 2019 een verbetertraject gestart. 
 

Cursusadministratie 
De cursusadministratie omvat alle vragen van cursisten betreft een cursus, inplannen van cursussen 

en het plaatsen van reserveringen voor ruimtes waar de cursus plaats gaat vinden.  
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Marketing en Communicatie 
Via onze website, sociale media, nieuwsbrieven, flyers, open avonden en guerrilla marketing hebben 

we een trouw publiek opgebouwd. Er is een efficiëntieslag gemaakt in het stroomlijnen van de 

mediakanalen. We hebben 500 abonnees van onze nieuwsbrief. Onze facebook pagina is door 3686 

mensen geliked en 3610 mensen volgen onze pagina. Via facebook bereiken we maandelijks circa 

7500 mensen, in het afgelopen jaar hebben we 90.000 mensen bereikt. Op Instagram hebben 

we  700 volgers. Al onze uitingen zijn volgens de normen van de nieuwe AVG wet. 
              

Vrijwilligers   
Bij grote evenementen zoals het UIT-festival of Haags Kabaal werkt Haags Theaterhuis met 

vrijwilligers. In het jaar 2019 hebben 15 vrijwilligers de activiteiten van Haags Theaterhuis 

enthousiast ondersteund.  
                                      

Activiteiten 
December 2019 
*Pippi en Pan 
Samenwerking met Zuiderparktheater. 
Leveren van poppenspeler en vervaardigen aapje 

Pippi(pop) 
*Peter en de Wolf 
Poppentheater in samenwerking met 

Accordeonvereniging 
 Grandioso Con Anima (GCA)  
(première oktober) 
*Presentatie Urban Lab 
Samen met Bewegi, Laaktheater, Art-S-Cool en Siggi 

Florentina. Idee & concept HTH. 
 
November 2019 
*Voorstelling Verborgen Ogen 
Voorstellingsmarathon samen met stichting Avrasya. 
*Opleiding Trainingsacteren 
Start van Opleiding trainingsacteren. 
*Toneelgroep 8 
Talentontwikkelingstraject 
*Poppenopleiding 
Start van Nederlands enige scholing in poppen- en 

objecttheater (basisjaar). 
*WOW - academie 
Opening samen met Art-S-Cool, 1001 Nachten en 

theater de Vaillant. 
*COH-Expert 
Start op de Piramide (so) 
*Peter en de Wolf 
Poppentheater in samenwerking met 

Accordeonvereniging 
 Grandioso Con Anima (GCA)  
 
Oktober 2019 
*Talentontwikkeling 
Start van cursussen voor volwassenen 
*Netwerk 
Ondersteuning Ontbijt Powervrouwen 
 
September 2019 
*Urban-Lab 

Opening Urban Lab samen met Bewegi, Laaktheater, Art-

S-Cool en Siggi Florentina. 
*Peter en de Wolf 
Poppentheater in samenwerking met 

Accordeonvereniging 
 Grandioso Con Anima (GCA)  
*Haags UITfestival 
Interactive theateracts 
*Talentontwikkeling 
Start van 5 cursussen 
*COH – Expert 
Start op Yunus Emre school 
*Netwerk 
Oprichting netwerk cult. lessenaanbieders met Art-S-

Cool 
*Presentatie TaalTheater 
In samenwerking met syrische vrouwen. 
 
Juni 2019 
*Festival Haagse Heisa 
Locatie: theater De Kunsthut 
*Netwerk 
Ondersteuning Ontbijt Powervrouwen 
 
Mei 2019 
*4 Jongerenvoorstellingen, in het totaal 8 uitvoeringen 
Regisseurs: Chyramain van Kempen, Nina Sondagh, 

Serge Bosman, Stephanie Hermes 
In samenwerking met het Nationale Theater en het 

Haags Montessori Lyceum. 
*Talentontwikkeling 
Start cursussen voor volwassenen 
 
April 2019 
*Festival Fake News 
Locatie: Theater De Vaillant 
*Deskundigheidsbevordering afd. Educatie 
Studiereis naar Spanje 
*Voorstelling TaalTheater 
In samenwerking met Grotiuscollege. 
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Maart 2019 
*Vrouwendag in de Schilderswijk 
Locatie: Theater De Vaillant 
In samenwerking met Theater De Vaillant Stichting 

Avrasya, Stichting Jeugdwerk, Muziekschool 1001 

Nachten, Stichting Zebra Welzijn, Stichting De Chinese 

Brug, Stichting Moeder en Dochter, Stichting Yasmin, 

Stichting Multiculturele Vrouwen van De Schilderswijk, 

City Mondial, Vrouwengroep Octupus, Bibliotheek 

Koningsstraat, De Sociale Tafel Seniorengroep, Art-S-

Cool, Hindoestaanse vrouwengroep Bea Ghirao 
*Voorstelling WOW-Academie 
Locatie: Theater De Vaillant 

In samenwerking met Art-s-Cool, Muziekschool 1001 

Nachten, theater De Vaillant 
*Open avond – De Vloer Op 
Impro Avond voor mensen met lef. 
 
Februari 2019 
*Talentontwikkeling 
Start van cursussen 
 
Januari 2019 
*Netwerk 

Ondersteuning ontbijt powervrouwen 
 
Daarnaast hebben we in 2019  meer dan 10 trainingen voor bedrijven gegeven. 

Samenwerkingsverbanden      
In 2019 hebben we met volgende organisaties samengewerkt: theater de Vaillant, Theater de 

Kunsthut, Stichting Avrasya, Art-s-Cool, Muziekcentrum 1001 Nachten, Het Nationale Theater, 

Diamantcollege, Diamanttheater, Dutch Don’t Dance Company, Explorans, NVP Unima, Prins 27, 

Zuiderstrandtheater, Zuiderparktheater, Hofstad Jeugdorkest, Grandioso Con Anima, Grotius College, 

CultuurSchakel, Festival Puppet International, Laaktheater, Bewegi, het Haags Montessori Lyceum, 

Residentie Orkest, NVP-Unima, Bibliotheek Transvaal, Stichting Jeugdwerk,  Stichting Zebra Welzijn, 

Stichting De Chinese Brug, Stichting Moeder en Dochter, Stichting Yasmin, Stichting Multiculturele 

Vrouwen van De Schilderswijk, City Mondial, Johan de Witt Scholengemeenschap, Hofstad Lyceum, 

Vrouwengroep Octopus, Bibliotheek Koningsstraat, De Sociale Tafel Seniorengroep, Hindoestaanse 

vrouwengroep Bea Ghirao. 
Daarnaast hebben we bijgedragen in het voorzien van doorstroming naar toneelverenigingen, 

kwaliteitsverbetering in het amateurtheater,  een blijvend groeiende aanwas van nieuwe 

theaterbezoekers en inhoudelijke ondersteuning en talentontwikkeling voor (jonge) Haagse 

theatermakers. 
 

Financiën 
De jaarrekening 2019 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 2018 [bijlage 

jaarrekening 2019]. 

 

Het resultaat over 2019 is -€10.153 

 

Baten 

De omzet van 2019 is gestegen met €12.183 ten opzichte van 2018. Dit is het resultaat van de start 
van de community art projecten, Wow Academie, Vrouwenproject met Avrasya en het organiseren 

van vrouwendag in theater de Vaillant. 

Daarnaast is de omzet van bedrijven verdubbeld van €7.539 naar €15.232. 
De omzet van de cursussen is gedaald met €12.475. Dit is het gevolg van de gewijzigde 

trimesterindeling en de tegenvallende deelnemersaantallen van het trimester Najaar. 

 

Activiteitenlasten 

De activiteitlasten zijn in totaal gedaald met €1055,- ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt 

door de veranderde trimester indeling. Hierdoor is het afsluitende festival dat altijd in december 

plaats vond naar februari 2020 verplaatst. 
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Bedrijfslasten 

De verkoopkosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met €2410 naar €8927. Dit is een logisch 
gevolg van de gestegen omzet. 

De algemene bedrijfslasten zijn gestegen met €5.879 van €26.429 naar €32.308. Dit komt mede door 
de huur van extra kantoor ruimte via Anna vastgoed en de twee verhuizingen die in 2019 hebben 

plaatsgevonden. 

 

Resultaat 

Het totale resultaat van 2019 komt hiermee op -€10.153. Het voorstel is om dit in mindering te 
brengen van de algemene reserve, die daarmee op €34.678 komt. 
 

Het resultaat van 2019 is in lijn met de plannen die zijn ingezet om te investeren in het bestendigen 

van Haags Theaterhuis. Door in te teren op de reserves willen steeds dichterbij fair practice komen. 

Zo is in 2019 het uurtarief voor docenten met €2,50 omhoog gegaan. Ook hebben we advies 
ingewonnen bij de marketing voor bedrijven en de nieuwe website. Daarnaast hebben we 

begeleiding en advies gehad bij het maken van een meerjarenplan en de mogelijkheden voor het 

aanvragen van meerjarige subsidie. Dit heeft geleid tot een aanvraag bij de gemeente voor een 

meerjarige subsidie. 

 


