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InLEIDING
Het is altijd vervelend om in herhalingen te

Cultureel ondernemen is een gezonde combi-

vallen, maar helaas kan dat in dit voorwoord

natie van een mooi programma bieden en goed

niet anders:

ondernemerschap. Dit seizoen was die balans
ver te zoeken. Wel hebben we ons best gedaan

“We hadden ons wat anders van
het theaterseizoen voorgesteld.”

alle registers open te trekken om de financiële
schade zoveel mogelijk te beperken en –daar
waar maar mogelijk– additionele steun aan te
vragen. We hebben daartoe zelfs met acht col-

Een voortdurend stuivertje wisselen tussen:

lega-instellingen juridische procedures gevolgd.

open  1,5 meter regime  maximaal 30

Vaak met resultaat, soms niet.

 dicht  weer gedeeltelijk open
 geen horeca  alleen zittende horeca 
weer dicht  speelde ons en de hele theater-

Een seizoen met desondanks een aansprekend

sector in Nederland parten.

goed financieel beheer en het aanboren van

bezoekers

cultureel resultaat, een positief saldo dankzij
noodfondsen, en ook met tijd om onze organi-

We hebben gedaan wat we konden om toch

satie weer een flinke stap verder te brengen

zo goed mogelijk in contact te blijven met ons

richting de uitgangspunten van het bedrijfsplan

publiek, maar de grenzen waren vooral dicht.

2019-2023. U leest erover in dit verslag.
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Programmering
Het uitgangspunt voor de programmasamenstelling
is beschreven in het bedrijfsplan 2019-2023 ‘Maak
het Mee’. Ten tijde van de besluitvorming omtrent het
bedrijfsplan (november 2019) liep het programma (1920) al. Dit was immers reeds in 2018 geprogrammeerd.
Bij de samenstelling van het programma voor seizoen
20-21 konden we voor het eerst een begin maken met
de nieuwe programmamix.
Volledigheidshalve memoreren wij de voorgenomen
aanpassingen in de programmamix:

n Het minder boeken van groot gemonteerde voorstellingen binnen de disciplines toneel, musical
en muziektheater. Wij spelen hierop in door meer
middenzaal producties met een bereik van ca.
150-400 bezoekers & kleine-zaal producties met een
bereik van ca. 50-150 bezoekers te gaan boeken.
n Programmeren door samen te werken met
initiatiefnemers die zelf thema’s of onderwerpen
kunnen aandragen. De essentie van deze benadering is participatie en gedeeld eigenaarschap.
Wij begeleiden de groepen met onze inhoudelijke
en facilitaire expertise. Voorts treedt de schouwburg
in dit verband op als risicodragend coproducent.
n We willen komen tot een romp programmering
zodat er gedurende het seizoen ruimte blijft om
voorstellingen en concerten bij te kunnen boeken,
ingegeven door actualiteit en/of maatschappelijke
relevantie en van betekenis voor onze stakeholders.



n Voor het overige zetten we onveranderd in op
het aangaan van lokale en regionale allianties
met individuele of georganiseerde amateurkunst
beoefenaars en investeren we stap voor stap in een
groter programma-aandeel op basis van gedeeld
eigenaarschap.
Covid-19 versus programma-ambities
De Covid-19 pandemie heeft nu ongewild impact op
het uitrollen van voornoemde ambities. Voorstellingen,
concerten en verhuringen zijn vanaf maart 2020 noodgedwongen verplaatst naar het volgend seizoen 20-21
of zelfs seizoen 21-22. Bij de start van seizoen 20-21
zijn we opnieuw geconfronteerd met maatregelen en
zelfs langere periodes van tijdelijke sluiting. Wederom
hebben we (ca. 75%) van de geplande voorstellingen
en concerten moeten verplaatsen naar seizoen 21-22
en verder. We worden dus opnieuw ingehaald door
de realiteit met betrekking tot het realiseren van de
ambities voor de programma mix.
Wij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk voorstellingen en concerten te verplaatsen. Dit om mogelijke financiële claims te voorkomen in afwachting van
een landelijk format voor schadeafwikkeling tussen
producerende en afnemende partijen. Ondertussen
zijn door de verantwoordelijke brancheorganisaties
en overheden regelingen en steunmaatregelen vastgesteld. Hiervan maken wij maximaal gebruik (zie de
financiële verantwoording).
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Verplaatsen, annuleren, herprogrammeren, subsidieen steunmaatregelaanvragen, communicatie met
publiek over afwikkelingen van annulering et cetera, is
een buitengewoon tijdrovend proces voor nagenoeg
alle disciplines van onze organisatie.
Maatwerk programma’s
Binnen de mogelijkheden die er waren, hebben we
alle kansen aangegrepen voor de programmering van
bijzondere activiteiten. Zo stonden Frank Boeijen en
Jack Poels (Rowwen Hèze) in totaal 12 keer met een
speciaal gemaakt programma ‘toneel op toneel’ voor
30 bezoekers per voorstelling. Unieke ontmoetingen.
Thuis in ’t Theater. De publiekswaardering daarvoor
was buitengewoon hoog (tussen 9 en 10).
Filmtheater
Met ingang van het nieuwe seizoen (21-22) is telkens
op de eerste maandag van de maand in samenwerking
met Sociom-Zin(geving) een filmvertoning in de
Kleine Zaal van de schouwburg. Deze vertoningen
van betekenisvolle films zijn overdag met inleiding
en nabespreking.
Met het Merletcollege wordt gesproken om voor het
onderwijs relevante films te vertonen. In het nu verantwoorde seizoen (20-21) is hier al een eerste invulling
aan gegeven op die momenten dat de versoepelingen
van maatregelen voor het onderwijs dit hebben
toegelaten.



Cultuurbende
Het initiatief van Schouwburg Cuijk en Sociom om jongeren nadrukkelijker te betrekken bij de programmering van de schouwburg ontwikkelt zich positief. Het
initiatief heeft het afgelopen seizoen gezien de maatregelen niet geleid tot volledige doorontwikkeling.
Wel zijn er stappen gezet in de samenwerking met het
Merletcollege en Sociom onder leiding van de nieuwe
Cultuuraanjager. Verwacht wordt dat we het initiatief
voor de volgende programmacyclus met genoemde
partners kunnen doorontwikkelen. Afgelopen seizoen
waren twee projecten voorzien en uitgevoerd.
Cultuureducatie en amateurkunst
De oefenruimte staat ten dienste van de cultuureducatie en dient als repetitieruimte voor de amateurkunst.
We constateren dat daarvan slechts weinig gebruik
gemaakt wordt en dat deze activiteiten volledig
afgezonderd plaatsvinden. In het afgelopen seizoen is
een notitie geschreven voor een optimalisatie van deze
inhoudelijk en fysiek mankerende situatie met de titel:
‘Terug op het Honk!’ Behandeling en besluitvorming
rond adviezen en aanbevelingen is in verband met
de Covid pandemie aangehouden. Als gevolg van
repeterende Covid maatregelen hebben de verenigingen niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de
oefenruimte.
Musical Academy Cuijk
Op initiatief van en in samenwerking met Roel Verheggen hebben we in dit seizoen de basis gelegd voor de
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Musical Academy Cuijk (MAC), die in september 2021
van start zal gaan� Het is een tweejarige amateuropleiding geworden, waarin de (volwassen) deelnemers
middels lessen zang, dans en theater toewerken naar
de opvoering van een musical in de grote zaal van de
schouwburg� Al geruime tijd voor de start blijkt de
belangstelling erg groot te zijn� Er ligt een sluitende
businesscase onder het project� Met de vestiging van
MAC is weer een stap gezet in de koers om de schouwburg een plek te laten zijn voor alle disciplines (niet
alleen voorstellingen) en voor iedereen�
diVerse ProjeCten i.s.m. de Cultuuraanjager
In seizoen 20-21 zijn diverse projecten door de directie
opgestart, die in de loop van het seizoen zijn overgedragen aan de Cultuuraanjager� Zie daarvoor onder die
paragraaf�
samenWerking
De in het afgelopen seizoen aangegane samenwerking
met collega-instellingen Merletcollege en Sociom
wordt verder versterkt� De directies hebben aan elkaar
uitgesproken de samenwerking te willen intensiveren� Thans is ook de nieuwe Cultuuraanjager hierbij
betrokken om vraag en aanbod van de verschillende
stakeholders op elkaar af te stemmen�
Samenwerkingen in het CMO-veld (cultureel, maatschappelijk en onderwijs) zijn onveranderd een belangrijk onderdeel van ons curriculum� We vertalen zoveel

mogelijk wensen uit dit werkveld naar concrete en realiseerbare producten� Door de vele beperkingen in het
afgelopen seizoen was dit telkens weer geen sinecure�
Een aantal voorbeelden daarvan (niet uitputtend en
in willekeurige volgorde), participatie in en ondersteuning van:
n lokaal primair onderwijs
Schoolvoorstellingen middels videoregistraties en
livestreams� Aan het einde van het schooljaar hebben we nog gebruik kunnen maken van een opening
in de versoepelingen en zijn de eindejaarsactiviteiten
nog met publiek op 1,5 meter protocol gespeeld�
Hier hebben de basisscholen Startblok en Harlekijn
gebruik van kunnen maken (3 voorstellingen, ca�
600 deelnemers/bezoekers)�
n regionaal voortgezet onderwijs
Het bezoeken van voorstellingen in het kader van
CKV is in zijn geheel vervallen� Het faciliteren van
eindejaar activiteiten was mogelijk conform het
1,5 meter protocol� Een artist in residence project
hebben we kunnen uitvoeren� Het andere project is
doorgeschoven naar september� Tijdens de sluiting
van de schouwburg zijn er tussentijds versoepelingen voor het onderwijs geweest� Deze ‘vensters’
hebben we aangegrepen om met het voortgezet
onderwijs alternatieve activiteiten te organiseren
zoals:
- Meerdaagse workshops straat- en muziekcultuur
waaraan 900 leerlingen deelnamen
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-T
 heatercolleges met als thema geluk (7 voorstellingen) van Guido Weijers, bezocht door 1200 leerlingen
- Danstheater Aya met een productie over de
gezichten van vriendschap (6 voorstellingen)
eveneens bezocht door ruim 1100 leerlingen
- Artist in residence project met Trots 54, bezocht
door ca. 800 leerlingen
- Filmvertoningen (15) bezocht door ca. 550 leerlingen
- Naast deze onderwijsactiviteiten zijn er op 5 dagen
op diploma-uitreikingen georganiseerd passend
binnen de geldende protocollen
n Sociom
Activiteiten in het kader van Cultuurbende en het
door ontwikkelen van dit initiatief in samenwerking
met onderwijspartners is opgepakt door de nieuwe
Cultuuraanjager. We faciliteren het filmtheater in het
kader van Sociom Zin(geving). We gaan een samenwerking aan met het initiatief Psy Café. Voorts
ondersteunen we de Cuijks-Molukse gemeenschap
bij de herdenkingsactiviteiten rondom repatriëring
van Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. De
activiteiten daaromtrent lopen over in het volgende
boekjaar. In het afgelopen seizoen hebben we
ondersteuning kunnen geven aan tal van kleinere
activiteiten in het verlengde van jongerenwerk.
n	BiblioPlus
We produceren samen literaire ontmoetingen en
faciliteren de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Ook met
het initiatief filmtheater en Psy Café versterken we
onze samenwerking. Voorts is een aanvang gemaakt
met het ondersteunen van de herdenkingsactivi-



n

n

n

n

teiten rondom repatriëring van de Cuijks-Molukse
gemeenschap. Alle in dit kader majeure geplande
voorstellingen en filmvertoningen hebben we moeten verplaatsen naar seizoen 21-22.
Doejemee
We faciliteren schoolvoorstellingen voor primair
onderwijs in coproductie. Alle geplande activiteiten
zijn verplaatst naar seizoen 21-22.
Vier het Leven
We zorgen voor toegankelijkheid van het reguliere
programma-aanbod voor ouderen om eenzaamheid terug te dringen. De geplande activiteiten zijn
verplaatst naar seizoen 21-22. Wel hebben we een
aanvang gemaakt met de gezamenlijke aanpak van
een omvangrijk project voor ouderen dat in het
najaar van 2021 plaats gaat vinden. Ondertussen zijn
hierbij ook de Cultuuraanjager aangehaakt alsmede
onze collega organisaties Sociom en BiblioPlus.
De Nölers
We faciliteren openbare verenigingsactiviteiten in
coproductie. In samenwerking met de vereniging
ondernemen we initiatieven die bijdragen aan het
in standhouden van het openbare carnaval. Alle
geplande activiteiten zijn komen te vervallen als
gevolg van de Covid pandemie.
Verenigingen
We faciliteren door middel van de oefenruimte en
openbare uitvoeringen de gebruikers: Gewestelijke
Symfonie Orkest, Harmonie Gaudete in Domino,
Bulltown Big Band, Seniorenorkest en het VierDaagseOrkest. Activiteiten in dit verband hebben
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voor het eerst weer plaats kunnen vinden in het late
najaar van 2021.
n Cultuur aan de Maas
We faciliteren activiteiten van het jaarlijkse initiatief
Cultuur aan de Maas. Voorts leveren we hieraan een
bijdrage middels het programmeren en faciliteren
van een singer-songwriter festival. Alle geplande
activiteiten zijn komen te vervallen.
n Theater na de Dam Cuijk
We nemen deel aan de werkgroep die jaarlijks op de
avond van de Nationale Dodenherdenking artiesten
en theatermakers uitnodigt om deze dag van extra
betekenis te voorzien. We faciliteren die activiteit
en borgen de productiekosten. In het afgelopen
seizoen hebben we deze activiteit tijdens een
periode van versoepelingen door kunnen zetten als
livestream. De productie was onder andere te zien
via Omroep land van Cuijk
n	Muziek in de Martinus
We nemen deel aan de werkgroep die zorgdraagt
voor het samenstellen van een concertserie in
respectievelijk de Martinuskerk en de kapel van het
Kruisherenklooster in Sint Agatha. We faciliteren
risicodragend techniek, publiciteit en staan borg
voor de exploitatie van de concerten. Alle in dit
kader geprogrammeerde concerten zijn geannuleerd en deels doorgeschoven naar seizoen 21-22.
n	Kruisherenklooster St. Agatha
We dragen programmatisch bij en bieden ondersteuning aan de viering van het 650-jarig bestaan van



het Kruisherenklooster in St. Agatha. De geplande
activiteiten zijn grotendeels komen te vervallen.
Wel hebben we nog facilitair ondersteuning kunnen
bieden aan Holland Baroque ter voorbereiding van
hun bijdrage aan de Koninklijke onthulling van het
Mauritsraam in de Kloosterkapel.
n Coproducties
In toenemende mate maken we coproducties in
plaats van louter verhuringen. Dat zijn inspanningen om in samenwerking met lokale en regionale
culturele en maatschappelijke initiatiefnemers een
aansprekende programmering te realiseren. We
faciliteren techniek, publiciteit en kaartverkoop
en nemen risicodragend deel in de exploitatie van
dergelijke evenementen. Voorbeelden in dit verband
zijn: JazzNJazz, Bigband Battle, Het Rooie Loper
concert, Semper Unitas, Gaudete, OpinieCafé, Vluchtelingenwerk, Taal Festijn van de Kneep, Literaire
Ontmoetingen, Filharmonie Zuid, schoolvoorstellingen i.s.m. met Muzelinck en Stichting Doejemee,
Sport en Cultuurprijs, Ghesellen van Sint Maerten.
In het afgelopen seizoen zijn alle geplande publieksactiviteiten van voornoemde partijen geannuleerd.
Livestreams
Samen met de Kneep hebben we het TaalFestijn in
een aangepast format kunnen live-streamen, zo ook
een minor event van Sociom in samenwerking met de
HAN. Een kerstproductie van Angels Rule en de reeds
eerdergenoemde productie van Theater na de Dam.
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Voorts hebben de mogelijkheid geboden aan lokale
dance-eventpartners om livestreams te organiseren
van activiteiten die normaliter live plaatsvinden in onze
accommodaties.
Videoregistraties
Gegeven de omstandigheden hebben we het afgelopen jaar gehoor kunnen geven aan verzoeken van
lokale makers gebruik te mogen maken van onze
schouwburg voor het doen van videoregistraties.
We hebben een aantal jonge regionale makers de
gelegenheid kunnen bieden om gebruik te maken van
onze faciliteiten die normaliter ver buiten hun bereik
liggen. Concerten van deze jonge getalenteerde
makers staan geprogrammeerd in seizoen 21-22.
In weerwil van de berichten in lokale media geven
wij ook volgend seizoen ruim baan aan lokaal talent.
Cultuuraanjager
We staan bij dit onderdeel van het verslag wat breder
stil, aangezien het een nieuw onderdeel van de uitwerking van de Cultuurvisie betreft, dat als project is
neergelegd bij onze schouwburg.
Op basis van een profielschets die is voorgelegd aan
de portefeuillehouder en aan de stichting Cultureel
Hart Cuijk heeft de sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Uit 20 kandidaten is Harm Baaijens als functionaris benoemd. Bij de werving hebben we de gemeente
ambtelijk en bestuurlijk betrokken. Het betreft immers
een functie die door de gemeente Cuijk in het leven is
geroepen.



Harm is in maart 2021 begonnen met een oriënterende
fase en per 1 augustus 2021 officieel gestart.
In verband met werkzaamheden van zijn oude baan
en door de vele beperkingen in verband met corona
is hij later gestart dan aanvankelijk de bedoeling was.
De Cultuuraanjager heeft van maart tot juli 2021 kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse (culturele)
partners uit Cuijk. Deze gesprekken en afspraken lopen
nog steeds door. De gesprekken zorgen ervoor dat de
Cultuuraanjager een netwerk in Cuijk krijgt, weet wat
er speelt, de cultuur leert kennen, de vraag die er leeft
ophaalt en visie vormt over de in te zetten concrete
werkzaamheden.
Daarnaast is de Cultuuraanjager in dezelfde periode
en vanaf augustus aangehaakt bij tal van initiatieven:
n Bersama
Een werkgroep van een jonge generatie uit de
Molukse gemeenschap. De Cultuuraanjager adviseert en begeleidt de werkgroep in de te organiseren activiteiten die gaan plaatsvinden in december
in Cuijk op diverse locaties en in Schouwburg Cuijk
n Corpo Máquina
Het voor jongerenwerk en onderwijs toegankelijke
Artist in Residence project in samenwerking met
het Tilburgse Corpo Maquina is verplaatst naar
begin september 2021. Het gezelschap is dan een
week te gast in onze schouwburg. Voorstellingen en
projecten van Corpo Máquina Society ontstaan als
een kruisbestuiving van hedendaagse dansstijlen
en invloeden van de straat zoals breakdance, free
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style voetbal, freerunning, house dance, paaldans…
Alles wat zich buiten de muren van het theater
beweegt, brengt Corpo Máquina Society de zaal in
en andersom. Kernwaarden van de aanpak van dit
gezelschap zijn het stimuleren van nieuwsgierigheid,
kameraadschap en vertrouwen. Al deze aspecten
komen terug in hun producties die toegankelijk zijn
voor onderwijs, jeugd en jongerenwerk. In dit project
werken samen: Merletcollege, Sociom, de Cultuuraanjager en Schouwburg Cuijk.
De rol van de Cultuuraanjager is in deze als verbinder en procesbegeleider. Vanuit dit proces is de
constatering van de Cultuuraanjager dat er nu te
veel incidentele projecten georganiseerd worden
voor het middelbaar onderwijs en dat samenhang
met een cultuurvisie vanuit het onderwijs ontbreekt.
Hij zal in september starten met de ontwikkeling
van een cultuurvisie voor en met het Merletcollege.
n Kamerata Zuid en Gerard van Maasakkers ‘Grijs
Gedraaid’
Dit is een concert voor ‘eenzame’ ouderen op 23
december in Schouwburg Cuijk. De Cultuuraanjager
betrekt alle sociale partners hierbij om de juiste
doelgroep te benaderen en om onderlinge samenwerking op gang te brengen. Het initiatief zou
namelijk niet eenmalig moeten zijn. Het idee is om
vanuit de praktijk en concrete organisatie diverse
partijen (duurzaam) met elkaar te verbinden. De
Cultuuraanjager is hier dan ook projectleider en
aanjager.



n Trots 54
Het Artist in Residence project met Trots54, een
kunst- en cultuur community voor en door jongeren
in de regio Noordoost-Brabant. Binnen de community gaan de jongeren aan de slag met hun dromen,
ambities en uitdagingen. Ze ontwikkelen en tonen
hun talent en maken persoonlijke onderwerpen
zichtbaar en bespreekbaar. Trots 54 was een week
te gast in onze schouwburg en wordt ondersteund
door de gemeente Cuijk en een landelijke subsidie
vanuit het FCP. Leerlingen van Merletcollege,
Metameer en ROC de Leigraaf hebben met ruim 800
leerlingen deelgenomen aan georganiseerde activiteiten. De verbindingen met dit gezelschap worden
in de komende jaren geïntensiveerd en verder uitgebouwd onder begeleiding van de Cultuuraanjager.
n Silverado
Componist Bart van Dongen en toneelschrijver
Wiske Sterringa maken samen met Het Zuidelijk
“Eldorado” een muziektheatervoorstelling over het
veranderende leven op het Brabantse platteland.
Vooruitlopend op dit grote locatieproject dat ook in
onze gemeente bij de Cinquant in Haps plaats gaat
vinden ondersteunen wij nu actief de ontwikkeling
van de spin-off voorstelling “Silverado” als opmaat
naar de grotere productie.
De Cultuuraanjager heeft hiervoor een subsidieaanvraag geschreven en ingediend vanuit Schouwburg
Cuijk. De aanvraag bij het FPK moet vanuit een
podium zijn. Bij een positieve uitkomst zal de organi-
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satie vanaf november 2021 ingezet worden om lokale
partners en het verenigingsleven te benaderen. De
Cultuuraanjager ondersteunt de makers in het legen
van contacten en het maken van verbindingen.
n De avond van de schatbewaarders
De muziek theaterproductie in het kader van het
afscheid van Cuijk als zelfstandige gemeente. De
Cultuuraanjager adviseert en denkt mee met de
werkgroep over het programma en de uitvoering.
Een aantal concrete programmaonderdelen wordt
georganiseerd door de Cultuuraanjager in samenwerking met het Merletcollege, twee dansscholen
uit Cuijk en een groep (ongeorganiseerde) jongeren
die een ode brengen aan Cuijk door middel van een
hiphop videoclip.

samenwerking en een eventuele rol van de Cultuuraanjager. Dit is wellicht interessant voor de wens om
een ‘spraakmakend’ festival te organiseren. Het zijn
partners die zeker willen.

Voorts zijn er inhoudelijke gesprekken geweest met
het bestuur van Cultureel Hart Cuijk. Zij hebben in 2021
het jaarlijks festival ‘Cultuur aan de Maas’ geannuleerd
vanwege corona. Uit het gesprek bleek wel dat deze
organisatie open staat voor vernieuwing en wellicht
een iets ander concept. De ideeën van de Cultuuraanjager waren zeer welkom. Dit wordt vervolgd voor 2022.

De aandacht en ontwikkeling van de Cultuuraanjager
zal uitgaan naar visie en samenhang creëren op:
n Sociaal Domein in samenhang cultuur
n ( Cultuur)educatie voortgezet en middelbaar onderwijs
n Verenigingsleven in samenhang met de schouwburg
en onderling
n Aanjagen van culturele manifestaties en/of evenementen

Met ROC de Leijgraaf zijn er meerdere gesprekken
geweest over evenementen en ideeën. Zo zou het
evenement ‘de Nacht van Cuijk’ dat al bestaat, maar nu
nog op eigen locatie plaatsvindt, veel groter kunnen en
met meer partners. Technisch was het op korte termijn
niet haalbaar. Maar het is de wens hier serieus naar te
kijken om dit in 2022/2023 op te pakken.
Voorts hebben het Centrummanagement en Bioscoop
Industry Cuijk contact gezocht en zijn zij op zoek naar



Interessant is ook de bevinding van de ‘nieuwe, nog
onafhankelijke, Cultuuraanjager’ dat hij ziet dat er veel
organisatiekracht in Cuijk zit. Er zijn veel culturele initiatieven. Het zijn wel vaak dezelfde mensen en initiatieven. Na een eerste verkenning zal de Cultuuraanjager
een middellang termijnplan schrijven, waarlangs de
activiteiten door de deze functionaris worden begeleid
of georganiseerd. De wens vanuit de gemeente is
ook om ‘nieuwe inwoners’ te betrekken bij culturele
evenementen.

Het uitgangspunt is om veel in samenwerking te organiseren en aan te sluiten bij het bestaande. Verbreding
(denk aan andere mensen betrekken, nieuwe doelgroepen), verdieping (denk aan de rol van kunstenaars groter
maken, thematische bespiegeling) of een ontwikkeling
(verandering van inhoud, boven lokaal) in aanbrengen is
zeker bij tal van initiatieven mogelijk. Het eigenaarschap
moet blijven bij de initiatiefnemers, om zo lang te blijven
voortbestaan en draagkracht te hebben.
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Organisatie
Personeel formatieplan
In het verslag 19-20 hebben wij al gewag gemaakt
van het feit dat de directie begin 2020 een nieuw
personeelsplan heeft ontwikkeld om invulling te geven
aan de uitgangspunten van het nieuwe HRM beleid,
zoals verwoord in het bedrijfsplan. Tevens maakte een
aantal personele mutaties in de formatie (vertrekkende
medewerkers) een herijking van de formatie noodzakelijk en mogelijk. Het streven was erop gericht om de
formatie in september 2020 geheel op peil te hebben.
Aanvankelijk hebben we een aantal vacatures ‘on hold’
gezet vanwege de Coronacrisis, maar anno juli 2021 is
de kernorganisatie weer op peil.
n Met het vertrek van onze toneelmeester Henk
Meijnen kwam de ruimte vrij deze functie opnieuw
in te vullen. Omdat het gebouwbeheer geheel is
ondergebracht bij de organisatie van de schouwburg
is de functie van hoofd theatertechniek uitgebreid
met die van gebouwbeheerder. M.i.v. 1 november
2020 hebben we deze vacature kunnen invullen met
de benoeming van Edith Molmans als hoofd.
n Voor het management van de horeca en de verhuur
hebben we de vacature gedurende het hele seizoen
‘on hold’ gezet. Aangezien de programmering
m.i.v. september weer gaat draaien en onze horeca
dientengevolge weer geheel bemenst moet zijn,
hebben we per 1 juli 2021 de vacature ingevuld met
de benoeming van Maurice Vloed.
n Vanwege de leegloop van onze formatie horecapersoneel hebben we weer een aantal nieuwe freelancers geworven voor de bediening en de keuken, die
per 1 september 2021 beginnen.



n Om de grote druk op de programmering (zie
boven) op te vangen zijn wij genoodzaakt om ons
technische personeel (tijdelijk) uit te breiden met
1 FTE. Deze functionaris is geworven en begint per 1
september.
Wijziging bestuurs- en directiestructuur
In november 2019 is het bedrijfsplan 2019-2023 ‘Maak
het Mee’ van Schouwburg Cuijk vastgesteld door de
gemeenteraad van Cuijk. Een belangrijk onderdeel
daarvan betreft de transformatie van de organisatie
naar een model dat aansluit bij de beleidsvoornemens
van het bedrijfsplan.
Met de implementatie daarvan hebben we in januari
2020 een aanvang gemaakt, mede ook door het
aanstellen van een (tijdelijk) zakelijk directeur.
Op onderdelen is dit proces verstoord als gevolg van
de uitbraak van de Covid-19 pandemie eind februari
2020. Reeds eerder hebben wij over de effecten op
de bedrijfsvoering van de schouwburg bericht via onze
verslagen en via raadsinformatiebrieven sindsdien.
Vanuit de schouwburg is de implementatie van het
bedrijfsplan derhalve qua uitvoeringsplanning heroverwogen. Zo is herinrichting van governance structuur
naar voren gehaald. Over dit laatste aspect gaan wij
hieronder nader in.
De governance structuur van de schouwburg is vanaf
de oprichting begin jaren 60 vrijwel ongewijzigd.
De groei van het publieksbereik, het financieel en
maatschappelijk belang had verdere professionalisering tot gevolg. Dit was mede ook een reden voor het
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bestuur van de schouwburg haar bestuurs- en directiestructuur hierop aan te passen.
Dit heeft geleid tot het breken met het oude
bestuursmodel en het inrichten van een raad van
toezicht (RVT) model. In het RVT model wordt voortaan het beleid ontwikkeld door de directie/bestuur in
de vorm van een directeur/bestuurder. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt in dit model bij deze functionaris. De raad van toezichtleden fiatteren beleidsvoornemens en houden toezicht op de uitvoering daarvan.
Deze bestuursstructuur is jongstleden maart ingevoerd. Als voorzitter van de RVT is Rob Hoffmann
benoemd, geflankeerd door de leden Wiel-Peter van
Bergen, Anton de Weerd en Ben Vaessen (als tijdelijk
adviseur). Als directeur-bestuurder is Bart Vaessen
benoemd. Laatstgenoemde was al eerder toegetreden
tot de directie als zakelijk directeur. Sjoerd Meijer die
al bij de komst van Vaessen minder is gaan werken
treedt terug als directeur en zet zijn functie voort als
programmeur met ingang van 1 september 2021.
De directie en de programmering wordt ondersteund
door Fred van Rossum (administrateur/controller).
Voorts is de organisatie versterkt met een drietal
nieuwe teamleiders, zie hierboven.
De raad van toezicht heeft ingestemd met de voornoemde aansturing van de organisatie en de betrokken
functionarissen zijn onder leiding van Vaessen verantwoordelijk voor de verdere implementatie van de
beleidsvoornemens als vernoemd in het bedrijfsplan
2019-2023.
De gemeente Cuijk heeft de uitbreiding van de directie
additioneel gesubsidieerd voor de jaren 2020 en 2021.
De RVT heeft ervoor gekozen Bart Vaessen ook voor
2022 als directeur/bestuurder te zullen handhaven.
Daaraan liggen de volgen de redenen ten grondslag:
n Een aantal projecten uit het bedrijfsplan is vooral
door de coronacrisis niet of nauwelijks tot uitvoering



gekomen. Het betreft dan met name de zakelijke
en horeca kant van het bedrijf. Met de langzame
terugkeer naar ‘normaal’ zal dit aspect van het
bedrijfsplan continuïteit behoeven.
n De overgang van de schouwburg naar een accommodatie voor het Land Van Cuijk (nieuwe gemeente)
vergt continuïteit op het terrein van directie- en
bestuurlijk beleid.
n Gezien de loskoppeling van de programmerende
taak uit de directie is een hernieuwde visie op de
leiding van het bedrijf noodzakelijk. De directeur/
bestuurder zal daartoe een nieuw directie model
ontwikkelen.
n Het –voor beide organisaties belangrijke– plan voor
verhuizing van de bibliotheek naar de schouwburg
zal verder gevoerd worden in 2022 met een haalbarheidsonderzoek, waarvoor in het najaar aan de raad
een voorstel wordt gedaan. Ook dit project vergt
bestuurlijke continuïteit.
Het ligt in de bedoeling om in de eerste helft van 2023
een nieuwe directie te benoemen, conform het model
dat daarvoor in 2022 wordt ontworpen. Met het aantreden en inwerken van de nieuwe directeur-bestuurder is dan ook het vertrek van Bart Vaessen een feit.
De middelen voor de verlenging van de aanstelling van
de tijdelijke directeur-bestuurder in 2022 zullen ten
laste van de reguliere exploitatie gebracht worden.
Horeca en dienstverlening
Met het aanstellen van een nieuwe horecamanager en
de aanvulling van het personeel is de horeca weer volledig operationeel op F&B terrein. Gezien de drukte op
de programmering in relatie tot de beperkingen van de
omzetmogelijkheden (zaalbezetting) is een uitgekiend
en verantwoord personeelsbeleid noodzakelijk. We
hebben er dan ook niet voor gekozen meer personeel
in vaste dienst te nemen.
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Huisvesting
Haalbaarheidsonderzoek
inpassing bibliotheek
Na besluitvorming over de uitvoering van dit project
door de gemeenteraad en het beschikbaar stellen van
een budget voor externe ondersteuning is het project
in december 2020 opgepakt door de directeur van
Biblioplus en de Schouwburg. Ambtelijk wordt het
project ondersteund door de gemeente Cuijk.
Beide organisaties hebben onafhankelijk van elkaar
een uitgebreid programma van wensen en mogelijkheden aangeleverd. Op basis daarvan heeft een extern
interieur adviesbureau met een ruime staat van dienst
in de bibliotheekwereld een quick scan uitgevoerd
naar de ruimtelijke mogelijkheden in de schouwburg.
Zowel dit bureau als de directies van beide organisaties zien voldoende fysieke mogelijkheden voor
de huisvesting van de bibliotheek in de schouwburg.
Gaande het project is het enthousiasme ervoor alleen
maar gegroeid.
Over de wenselijkheid, de kansen en de meerwaarde
voor de burgers van Cuijk zijn beide organisaties het
geheel eens. Deze potentiële samenwoning zal van
grote betekenis kunnen zijn voor de doorontwikkeling
van beide organisaties en hun dienstverlening naar
de gemeente op tal van terreinen in het culturele en
sociale domein.
In de informatieve vergadering van 14 juni hebben we
de uitgewerkte plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd en we waren verheugd zoveel enthousiasme
te kunnen waarnemen.



In de raadsvergadering van oktober wordt over een
vervolg van dit proces beslist middels de kredietverstrekking voor een nader haalbaarheidsonderzoek.
Daartoe hebben beide directies een uitgebreide
uitgangsnotitie geschreven.
Kleine zaal
In de luwte van de programmering vanwege corona
hebben we het voormalige SchouwCafé omgebouwd
tot Kleine Zaal. We hebben daarover in het verslag van
vorig seizoen gerapporteerd.
Helaas wordt de zaal nog te sporadisch gebruikt om
bekende redenen.
Filmvertoningen hebben al plaatsgevonden met het
Merletcollege en deze werden als zeer positief ervaren.
De Kleine Zaal is om te bouwen tot een zeer sfeervolle
kleine bioscoop tot 160 personen. Ook heeft er al een
aantal presentaties met betrekking tot het sociaal
cultureel werk plaatsgevonden. Men is lovend over de
mogelijkheden van de zaal. Tijdens de lockdown –toen
het niet mogelijk was publiek te ontvangen– is de kleine
zaal gebruikt als streaming locatie. In samenwerking
met de lokale omroep en een videobedrijf uit de regio
werd er opgenomen en vonder live registraties plaats.
We hebben ook de tijd genomen de zaal verder te
professionaliseren.
Er is afgelopen seizoen een basis licht- en geluidsinstallatie ingehangen die deels uit het oude SchouwCafé kwam. De zaal is geheel klaar voor intensief en
veelzijdig gebruik.
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FINANCIËN
Seizoen 20-21
In de halfjaarlijkse rapportage en de prognose voor
de rest van het seizoen hebben we al inzicht gegeven
in de schade ten gevolge van corona. Die schade is
vanzelfsprekend verder opgelopen. Het financieel jaarverslag geeft een duidelijk inzicht in de schade die er
ook het afgelopen seizoen geleden is ten gevolge van
de coronacrisis. De jaarrekening sluit echter met een
positief saldo. Dit resultaat is te danken aan de inspanningen die we hebben geleverd de schade zoveel
mogelijk te beperken en daarnaast aan de diverse
noodfondsen die we hebben kunnen aanboren.
Daardoor zijn wij in staat met de toegekende middelen
vanuit de diverse bronnen het (regulier bedrijfsmatige)
negatieve resultaat geheel te dekken.
We hebben intern de volgende maatregelen genomen:
n Zoveel mogelijk voorstellingen verplaatst naar volgend en daaropvolgend seizoen. Daarmee hoeven
we de producenten geen schadevergoeding te
betalen en blijven voor ons publiek de tickets geldig.
n Een aantal voorstellingen hebben we moeten
annuleren. Voor de uit te keren schade zijn landelijk
tussen de brancheorganisatie afspraken gemaakt.



n Het bevriezen van drie vacatures.
n Het hand-op-de-knip principe. Uitgave noodzakelijk=doen, uitgave wenselijk=uitstellen of niet doen.
We hebben aanvragen gedaan bij de volgende fondsen en subsidienten:
n NOW (diverse tranches)
n TOGS
n T VL (diverse tranches)
n Kickstart Cultuur Fonds (twee tranches)
n Fonds Voor De Podiumkunsten (landelijke subsidie,
afgewezen)
n Provincie Gelderland (eenmalige bijdrage)
n Gemeente Cuijk (additionele subsidie corona
schade)
De resultaten daarvan zijn te lezen in de jaarrekening.
Deels betreft het fondsen die al in het vorig boekjaar
zijn toegekend, maar bestemd zijn voor het huidige.
Soms betreft het fondsen die in het huidige boekjaar
zijn toegekend, maar bestemd zijn voor het volgende
(21-22). Het positieve resultaat bestemmen we voor
een egalisatiereserve (zie prognose 21-22) en voor de
directiewisseling.
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Prognose seizoen 21-22
Over de prognose voor het komende seizoen 21-22 zijn
wij niet optimistisch. Daarvoor is een aantal redenen te
noemen:
n Zoals het gros van theaters in onze branche
(VSCD-onderzoek) verwachten wij dat de publiekstoeloop aarzelend op gang zal komen en gedurende
dit seizoen nog zeker niet op het door ons gewenste
niveau zal zijn (zaalbezetting 75%). De voorverkoop
van de programma’s wijst al op deze tendens.
We verwachten landelijk een terugloop van 40%.
Dat strookt met onze gegevens.
n Dit wordt versterkt door het feit dat we in het
komende seizoen maar liefst 150 programma’s
hebben staan, ten gevolge van de contractuele
noodzaak gedurende de crisis om niet renderende
programma’s door te schuiven naar dit seizoen.
Daarmee zijn wij helaas genoodzaakt geweest om
onze eigen concurrentie te organiseren. Voor het
publiek een zeer gevarieerd en ruim aanbod, maar
te groot voor de markt.
n De balans tussen aanbod en potentieel publieksbereik is daarmee scheef komen te liggen. Onze
gemiddelde publieksomvang van 35–40 duizend
bezoekers wordt nu verdeeld over 50% meer
programma’s. Daar waar mogelijk hebben we al
programma’s ‘afgekocht’. Resteert echter toch een
stevig aantal in te halen voorstellingen.
n Ook de personele omvang van onze uitvoerende
organisatie moet vanwege dit programma-aanbod
tijdelijk worden vergroot. Dat geldt voor de marketing, voor de techniek en voor de horeca. Ook hier
geldt dat de verhouding tussen kosten en baten niet
in balans is.



n Gezien de schade die ook door de zakelijke markt
geleden is en wordt, blijft ook de zakelijke verhuur
en de aanpalende horeca ver achter bij de begrotingscijfers. De orderportefeuille voor seizoen 21-22
is in vergelijking met eerdere coronavrije jaren onder
de maat.
Dat er substantiële schade geleden zal worden in het
komende seizoen spreekt voor zich. Een exacte prognose daarvan is moeilijk te geven, mede ook doordat
we nog geen enkel zicht hebben op de ontwikkelingen
van de pandemie en de maatregelen van de overheid.
Wel is helder dat de overheid de corona steun gaat
afbouwen en beëindigen. Een eerste berekening laat
een schade prognose zien van € 385.000, - uit reguliere bedrijfsvoering.
We hebben dan ook op basis van de toegekende
noodfondsen, na aftrek van de aanvulling 20-21,
daarvoor al een egalisatiereserve opgenomen op de
balans. Deze reserve zal niet voldoende zijn voor de
dekking van deze schade.
De RIB van december 2020 van de gemeente Cuijk
van 17 februari 2021 stelt:
”Door het rijk is voor de ondersteuning van de lokale
culturele infrastructuur in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 234.000,-. Wij zijn voornemens dit
bedrag te alloceren voor de ondersteuning van de cultuursector (inclusief de schouwburg) in 2021 en zullen
dit verwerken in de 1ste Bestuursrapportage 2021”.
We doen dan ook een beroep op de subsidiëring van
het bedrag van deze regeling, die bij de gemeente
Cuijk is gereserveerd.
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Tenslotte
Het is een dooddoener, gaat op voor praktisch alle
organisaties, maar het is wel de kern: we hadden ons
iets anders van het afgelopen seizoen voorgesteld.
We hebben veel van onze tijd moeten besteden aan
zaken waar we niet primair op willen focussen. Toch
zijn we blij dat we een aantal majeure inhoudelijke en
organisatorische ontwikkelingen in gang hebben kunnen zetten. Ook zijn wij –met de hulp van subsidiënten,
waarvoor dank– in staat geweest de financiële schade
zoveel mogelijk te beperken.



En… we hebben ons publiek zoveel mogelijk bereikt,
binnen de grenzen van het haalbare. We hebben in
totaal 107 activiteiten kunnen organiseren voor diverse
doelgrepen. Ook hebben we in de lokale media, op
de (verbeterde) website en e-mailnieuwsbrieven onze
verhalen verteld. Ook buiten het gebouw waren we
zichtbaar met ludieke campagnes in een vernieuwde
huisstijl, langs de weg en op social media.
Daar waar anderen de deuren dicht deden, bleven we
zoeken naar kansen in crisistijd.
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Professionele voorstellingen
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We hebben 43 professionele programma’s kunnen presenteren, voor in totaal 2.250 bezoekers.
De maximale zaalcapaciteit, corona gebonden, bedroeg 3.192 bezoekers. Derhalve haalden
we een gemiddelde zaalbezetting van 70%. Van de 43 voorstellingen waren er 25 uitverkocht.
De publiekswaardering was bovengemiddeld.
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Uitverkochte voorstellingen
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70%
Gemiddelde zaalbezetting

2250
Totaal aantal bezoekers

Cultureel Maatschappelijke Activiteiten


We hebben in het kader van onze opdracht Cultureel Maatschappelijke Activiteiten te ondersteunen
in totaal 64 activiteiten kunnen organiseren, van een streaming activiteit van Emma Loeffen zonder
publiek tot en met de theatercolleges van Guido Weijers voor 1.200 leerlingen.
U leest de variëteit aan activiteiten en het publieksbereik daarvan onder het hoofdstuk
‘Programmering’.

64
Cultureel Maatschappelijke
Activiteiten
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