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“Een goed theater kan je leven veranderen” 
Thom Ferwerda, cabaretier
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1   BESTUURSVERSLAG  
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is Cultuuranker voor 
het Haagse stadsdeel Segbroek, en is een belangrijke 
steunpilaar onder het culturele en maatschappelijke leven 
in stadsdeel, wijk en buurt. Het Cultuuranker zorgt sinds 
2013 voor cultuuraanbod voor en door het stadsdeel: 
toegankelijk, verbindend en divers.  DNR combineert haar 
cultuurankerfunctie met cultureel ondernemerschap: zo 
genereren we de noodzakelijke middelen om de continu-
iteit van DNR te waarborgen. DNR werkt met een klein 
betaald kernteam, ondersteund door een groep van negen-
tig vrijwilligers uit de buurt. In dit jaarverslag geven we een 
overzicht van de drie belangrijke pijlers van DNR: 
• Het Theater - het Cultuuranker en de balans met cul-

tureel ondernemerschap.  
• De Mensen - het professionele team, de vrijwilligers en 

onze achterban als motor van DNR.
• Het Gebouw - het beheren en onderhouden van het 

bijna 100-jaar oude monumentale pand, voormalig 
zwembad De Regentes.

In 2019 heeft DNR meer dan 37.500 bezoekers mogen 
verwelkomen, bij bijna 450 activiteiten en voorstel-
lingen. We zien dat de trend van meer bezoekers per 
activiteit doorzet. Bij de programmering zorgden de vele 
gastprogrammeurs uit de buurt die DNR als hun (t)huis be-
schouwen, als ieder jaar voor bruis in het pand. Het unieke 
gebouw leent zich ook bij uitstek voor festivals, wat ook in 
2019 te zien was met een scala van diverse festivals van film 
tot werelddans, van jazz tot jeugdtheater en -literatuur. We 
zijn er bijzonder trots op dat DNR in 2019 door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie (FCP) is aangewezen als een van 
de landelijke Meemaakpodia. Met deze tweejarige subsidie 
van het FCP kon DNR in 2019 weer starten met cultuuredu-
catie en hebben we twee parttime participatiemedewerkers 
in kunnen zetten in de wijk: twee lang gekoesterde dromen 
die ons werk en onze rol als Cultuuranker in het stadsdeel 
versterken en verstevigen.  
De organisatie blijft echter kwetsbaar, zowel op financieel 
als op personeel gebied.  

Continuïteit
DNR blijft groeien naar een meer toekomstbestendi-
ge organisatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de basis 
verstevigd wordt en de organisatie zelf weerbaarder. Een 
gezond weerstandsvermogen, goed werkgeverschap en  
het beheer van het pand zijn hierbij de belangrijkste uit- 
dagingen.
Zoals in eerdere jaarverslagen gesteld, streeft DNR naar 
een gezond weerstandsvermogen om tegenvallers op te 

vangen. DNR acht het wenselijk een algemene reserve na te 
streven van € 100.000 om de continuïteit te kunnen garan-
deren. De stand van de algemene reserve bedraagt per eind 
2019 € 16.027. De ontwikkeling van de reserve in de afgelo-
pen jaren biedt DNR onvoldoende ruimte om op duurzame 
wijze tegenvallers op te vangen. Tekorten als gevolg van 
vervanging bij verzuim of verloop en bij calamiteiten als 
gevolg van onderhoud kunnen met dit niveau niet zelf-
standig worden opgevangen.
De personele organisatie blijft kwetsbaar. De werkdruk van 
medewerkers, de (te) bescheiden beloning en het ontbreken 
van een volwaardige pensioenregeling blijven punten van 
aandacht. Een hoger verzuim en verloop liggen hierdoor 
op de loer. Daarnaast worden enkele basisformatieplaatsen 
binnen de organisatie vervuld door vrijwilligers of STiP- 
medewerkers. Vervanging van deze medewerkers bij vertrek 
is niet vanzelfsprekend.
DNR en de gemeente werken samen om het prachtige, 
inspirerende gebouw van bijna 100 jaar goed te onderhou-
den. DNR is blij met de investeringen door de gemeente, 
maar constateert ook dat de onderhoudswerkzaamheden 
een belasting voor de organisatie en een risico voor de 
continuïteit van het operationele proces vormen. In 2019 
zijn noodzakelijke grote aanpassingen gedaan in het kader 
van de brandveiligheid. In 2020 is het noodzakelijk om de 
tribune in de grote zaal te vervangen en de vloer van de 
grote zaal aan te passen. 

DNR zet in de nieuwe Kunstenplanaanvraag 2021-2024 in 
op een toekomstbestendige organisatie. Hierbij moet zij 
een gezond weerstandsvermogen op kunnen bouwen, kun-
nen investeren in goed werkgeverschap met een gezonde 
invulling van rollen en beloningen.
Het bovenstaande gaat uit van een situatie van “going 
concern” waarbij DNR blijft functioneren zoals zij dat per 
eind 2019 deed. De realiteit op moment van schrijven van 
dit jaarverslag is echter anders. Na de balansdatum van dit 
jaarverslag is DNR van overheidswege gesloten vanwege 
de coronacrisis. Het bestuur moet daarom een voorbehoud 
maken met betrekking tot de vraag of DNR de continuïteit 
van de bedrijfsvoering kan waarborgen. De coronacrisis 
heeft enorme gevolgen voor de exploitatie van DNR en het 
is hoogst onzeker tot wanneer deze sluiting zal duren. Het 
bestuur is van mening dat de continuïteit van DNR alleen 
gewaarborgd kan blijven wanneer de gemeente DNR voor-
ziet van aanvullende ondersteuning.

4



Code Cultural Governance
Stichting De Nieuwe Regentes houdt zich aan de Code 
Cultural Governance. De Nieuwe Regentes hanteert het 
bestuursmodel. De verschillende taken en bevoegdheden 
van de directie en het bestuur zijn in 2014 vastgesteld. Het 
salaris van de directie valt ruim onder de norm van de Wet 
Normering Topinkomens en de bestuursleden ontvangen 
geen honorarium. De leden van het bestuur nemen maxi-
maal twee termijnen van vier jaar zitting in het bestuur. In 
2019 hebben zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan. 
Het bestuur vergaderde in 2019 vijfmaal, en is daarnaast 
een keer bijeengekomen voor een strategiesessie.  
  

Naam Functie In functie sinds Einde termijn Profiel

Mw. K.M. Klaassen Voorzitter 24-08-18 24-08-22 vrijwilligersorganisatie, politiek

Mw. I.M.M. Wegter Secretaris 24-09-15 24-09-23 participatie & diversiteit

Dhr. V.V. Bhoendie Penningmeester 01-11-13 01-11-21 controller

Mw. S. Cornelissen Bestuurslid 24-09-15 24-09-23 culturele sector &  overheid

Dhr. P. Haagedoorn Bestuurslid 17-04-18 17-04-22 vastgoed en gebouwenbeheer

Den Haag, 21 april 2020

Ook hebben leden van het bestuur in 2019 als onderdeel van 
het strategietraject voor de nieuwe Kunstenplanaanvraag 
vier werkgroepen voorgezeten waarin met medewerkers, 
samenwerkingspartners en vrijwilligers werd gesproken over 
de artistieke koers, het ondernemerschap, het gebouw en de 
vrijwilligersorganisatie. 
De belangrijkste gespreksonderwerpen in de bestuursver-
gaderingen waren de strategische en artistieke koers van 
DNR voor het Kunstenplan 2021-2024, de financiën en het 
personeelsbeleid. In de vergadering van 21 april 2020 heeft 
het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening 2019 goed-
gekeurd.

Per 31 december 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

K.M. Klaassen,       V.V. Bhoendie,
Voorzitter       penningmeester

  

Berber Kroon,       Laudie Vrancken,
zakelijk leider        artistiek leider
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2   HET THEATER
DNR heeft als theater voor en door de buurt het afge-
lopen jaar met 449 activiteiten bijna 37.500 bezoekers 
ontvangen. Ons publiek bestaat voor het grootste deel 
uit stadsdeelbewoners, die ook regelmatig zelf de kans 
krijgen op het podium te schitteren. DNR werkt vraagge-
richt. Dat betekent dat we via onze eigen producties, open 
podia, gastprogrammering, coproducties en experimenten 
onderzoeken hoe we onze Cultuurankerfunctie het beste 
kunnen invullen. Naast de programmering is community 
art de belangrijkste artistieke pijler van DNR: podiumpro-
ducties waarin professionals, amateurs en publiek uit de 
buurt samenkomen. Een derde pijler zijn de lokale gast-
programmeurs en de coproducties met podiumartiesten 
uit de buurt. De kunstexposities in het gebouw zorgen er 
tenslotte voor dat beeldend kunstenaars uit onze buurt 
laagdrempelig kunnen exposeren.
 
Programmering
In 2019 is de lijn van de voorgaande jaren voortgezet: 
een zo divers mogelijke programmering waarmee we veel 
verschillende doelgroepen in de buurt en de stad bereiken. 
Artiesten komen uit de hele wereld en uit de buurt. We pro-
grammeerden bekende en minder bekende artiesten, van 
wereldmuziek tot werelddans, van kleine, intieme voorstel-
lingen tot grote, brede festivals. Een ruim aanbod dat voor 
elk wat wils biedt, maar vooral voor en door de buurt: van 
Carel Kraayenhof, Sven Ratzke en Thijs Borsten tot een mu-
zikaal spektakel van de Amsterdamse Klezmerband met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest. Van fado en flamenco  
tot Yoga in concert. Van een college over burn-out met 
Bram Bakker tot Verhalen uit de wereld van Den Haag. Van 
filmfestivals als Spotlight Romania en Sound of Silence tot 
het flamencofestijn Vamos a la Haya.
DNR was ook de locatie van twee nieuwe bijzondere festi-
vals: het Global Dance Festival en het Storytelling Festival. 
Tijdens het Global Dance Festival bood DNR een uniek 
podium aan danstradities uit de hele wereld, vertaald naar 
originele en eigentijdse vormen. Daar willen we de komen-
de jaren nog meer aandacht aan besteden. Dat doen we 
in nauwe samenwerking met de WereldDansWerkPlaats, 
samen met dansers en (nieuwe) makers, door het aanbie-
den van coaching en ruimte om te experimenteren. Zo 
geven we een positieve impuls aan het werelddanscircuit in 
Den Haag. In Den Haag zijn er veel, en vooral veel diver-
se werelddansstijlen: Chinees en Javaans, Oriëntaals en 
Afrikaans, Indiase dansstijlen van klassiek tot Bollywood, 
flamenco, salsa en tango. De verschillende zalen van DNR 
bieden voor deze samenwerkingen een podium op maat.

In 2019 is DNR gestart met het Storytelling Festival.  
Samen met het Amsterdamse Bureau Barel werken we aan 
de terugkerende reeks voorstellingen en workshops over 
verhalen vertellen en verhalen verspreiden, op zoek naar 
verbinding in een steeds verder polariserende wereld, op 
zoek naar de overeenkomsten tussen de verschillen. Daarbij 
richten we ons op buurtbewoners die hun eigen verhalen 
willen vertellen en nieuwsgierig zijn naar de verhalen van 
anderen.  

DNR is voor veel artiesten een fijne plek om te werken, te 
repeteren en op te treden. In het Ketelhuis werden afgelo-
pen jaar cd’s gepresenteerd van artiesten die bij DNR kind 
aan huis zijn zoals Evelien Storm, Arturo Ramon, Verreck & 
Pleijsier en Roeland Drost. In de Studio dansen elke week 
de dames (en steeds meer heren) van Good Old Times,  
spelen de piepjonge violisten van kinderstrijkorkest Swing 
en repeteren twee zangkoren uit de buurt.
Ook werkt DNR nog steeds veel en graag samen met gast-
programmeurs uit de buurt. Dit zijn getalenteerde  
professionele kunstenaars en artiesten die bijzondere  
activiteiten en programma’s in hun genre naar het  
theater brengen en vaak zelf organiseren. DNR koestert de 
samenwerking met deze professionals, die een belangrijk 
onderdeel zijn van onze community en van de program-
mering, en voor reuring zorgen in het pand. Voorbeelden 
hiervan zijn de Peuterdans en de Ukkieconcerten (weke- 
lijks), de DNR Filmclub (wekelijks), El Pub Flamenco (maan-
delijks), Klassiek in ’t Ketelhuis (maandelijks), De Haagse 
Spot (maandelijks) en de DNR Bluesclub (maandelijks). 
Nieuw in 2019 is de serie Ketelsessies, waarin aanstormend 
cross-overtalent een plek krijgt.

DNR was ook in 2019 huis en thuis voor jaarlijks terug-
kerende festivals zoals Boekids, Sounds of Silence, HUBS 
Immersive, Cutting Edge Jazz Festival, de voorstellingen 
voor Hindoestaanse buurtbewoners en Franse expats, de 
toneelstukken en dansvoorstellingen van (dans)scholen uit 
de buurt. Zo konden de urban talenten van Green Dance 
Studio’s hun jubileum met steun van DNR in het theater 
presenteren. Activiteiten die een breed publiek trekken uit 
het zand en het veen.
Dat geldt zeker voor onze community art voorstellingen: 
Zand en Veen IV, een zinderende voorstelling vol eigen 
verhalen van de spelers, en InSpiRituals: een serie bijeen-
komsten en voorstellingen waarin gebedshuizen uit de 
buurt rituelen, muziek en eten delen, begeleid door lokale 
podiumkunstenaars.
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Soep met Liefde, Senioren

HUBS Immersive 2019

Zand & Veen IV

Global Dance Festival 2019

Het is nooit te laat voor een première
Via gesprekken in de buurt leerden we Anita kennen. Zij is universeel gelovig en schrijft gedichten. 
Toen ze hoorde dat er een concert zou komen van het Amsterdams Andalusisch Orkest en 
de Amsterdam Klezmer Band was ze meteen dolenthousiast: de combinatie sprak tot haar 
verbeelding. We vroegen of ze voor het concert een paar gedichtjes voor wilde dragen en dat deed 
ze graag. Zo debuteerde Anita op 72-jarige leeftijd op het podium voor een overvolle zaal.   
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Participatieprojecten 
In 2019 heeft DNR een tweejarige subsidie van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie (FCP) ontvangen binnen de rege-
ling voor “MeeMaakPodium”. Door deze subsidie kunnen we 
drie parttime medewerkers participatie en educatie inzetten 
om de buurt in te gaan en contacten op te bouwen met be-
woners die gewoonlijk niet met cultuur in aanraking komen. 
Soms begon het met een rondleiding als een eerste kennis-
making, vaak nodigden we buurtbewoners uit om eens een 
voorstelling te bezoeken: een buurtmusical, community art, 
wereldmuziek- of dans. 

De volgende stap was samen programma’s maken: DNR 
organiseerde co-creatie bijeenkomsten waar bewoners (van 
jong tot oud), scholen, organisaties, kunstenaars, profes-
sionals en amateurs meedachten over programma’s en 
activiteiten. Zo zijn er heel veel kleine en grote program-
ma’s tot stand gekomen waarin bewoners het mee-maken, 
meemaken en/of zelf op het podium stonden.
Een deel van de activiteiten werd een serie : ‘Soep met 
Liefde, Maak het Mee!’. Een reeks activiteiten in festivalsfeer, 
altijd met soep, voor en door diverse buurtbewoners, tel-
kens rond een ander thema en andere bewoners(groepen).

Soep met Liefde, Senioren - 24.09.2019
Een programma voor en door senioren. Samen met buurt-
bewoners en buurtorganisaties kwam een programma tot 
stand met een seniorenbuurtkoor, meezingen, Surinaams 
Javaanse dans, Hindoestaanse karaoke, dansen met De 
Dutch Don’t Dance Division, gedichten en overpeinzingen 
en het Gouwe Ouwen op Volle Toeren Playback Orkest.  
Met soep van jongerenproject D’roem.
 
Soep met Liefde, Midden en Oost-Europa - 24.09.2019
Samen met een grote groep Poolse, Roemeense, Bulgaarse, 
Hongaarse, Macedonische buurtbewoners, kunstenaars en 
organisaties organiseerde DNR een dag met een jeugd-
voorstelling, films, installaties, workshops, een concert en 
heerlijk eten. Een dag die we wegens groot succes volgend 
jaar weer willen organiseren. 

Bootcamp, In ’t Diepe - september 2019 
Aan het begin van hun derde studiejaar sprongen muziek-
studenten van het masterprogramma New Audiences and 
Innovative Practice van het Koninklijk Conservatorium 
in ons ‘Diepe’. In een paar dagen tijd maakten zij met en 
voor bewoners in Segbroek korte muzikale voorstellingen 
op basis van ontmoetingen met de wijk, op inspirerende 
locaties en vol kleurrijke verhalen. Zo werd er onder andere 
een muzikale warming-up verzorgd bij de kinderbokslessen 
van de Haagse Directe, was er een muzikale wijnproeverij 
in samenwerking met Vino Vero en werd er speciaal voor de 
wereldvrouwen van Mijn Buuf een muzikale reis gecompo-
neerd op basis van gesprekken met de vrouwen.  
Dit experiment krijgt in 2020 een vervolg. 

Uitje in eigen wijk - 03.10.19 
Een interactief muziekprogramma voor ouderen uit de 
dagbesteding. Met beeldverhalen van vroeger, mede door 
Myrthe Cools van ‘Tegelweetjes’ in de wijk, heerlijke am-
bachtelijk gemaakte pasteitjes, koffie, thee, gezelligheid, 
ontmoetingen en zelfs een polonaise als uitsmijter. Dit pro-
gramma kwam tot stand in samenwerking met Florence de 
Regenvalk, Florence Jonker Frans, Mieke Klaver, DC  
Copernicus, Irma Kort & Co en wijkverpleegkundige Mala.

Soep met Liefde, Verhalen uit de Wereld  
van Den Haag - 03.11.2019
Een verhalenfestival waarvoor we op zoek zijn gegaan 
naar bewoners die hun verhaal wilden delen. Voorafgaand 
aan de dag werden zij getraind in het vertellen van hun 
verhaal. Ontroerend, persoonlijk, oud, actueel of gek. Het 
werd een dag waarop alles mocht en kon en iedereen vooral 
goed naar elkaar luisterde: naar de verhalenvoorstelling 
“De Soepsteen” van tv-kok Pierre Wind, naar verhalen van 
jongeren - hoe het is om jong te zijn in een diverse samen-
leving - of tijdens een workshop verhalen vertellen.

De Overval
Samen met scholen, docenten en leerlingen hebben we de 
belangrijkste elementen van een geslaagd kunstproject 
gedestilleerd. In 2020 zal dit uitmonden in een project, 
waarbij de school overvallen wordt door kunstenaars uit de 
buurt die samen met de kinderen, docenten en ouders iets 
onvergetelijks gaan (mee)maken. 
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Jeugdvoorstellingen.
DNR heeft jeugdprogramma’s voor klein en groot: de weke- 
lijkse Ukkieconcerten en Peuterdans, schoolvoorstellingen 
met onze partner De Dutch Don’t Dance Division, voorlees-
dagen en voorstellingen in de Grote Zaal, iedere maand 
voor een andere leeftijdsgroep. Daarnaast neemt DNR deel 
aan jeugdtheaterfestival KrokusKabaal tijdens de voorjaars-
vakantie, De Betovering in de herfstvakantie en Boekids in 
mei/juni. De tweejarige subsidie van het FCP stelt DNR in 
staat om cultuureducatie – een wezenlijke taak voor een 
Cultuuranker – eindelijk weer verdiepend op te pakken. Dat 
was door gebrek aan financiering sinds 2017 niet meer mo-
gelijk. Naast de voorbereiding van de overval (zie hierboven) 
heeft dat ook geleid tot een verdiepingsslag en uitbreiding 
van de jeugdprogrammering. 

Partners in de buurt en de stad
In het Valkenbos/Regentessekwartier wonen veel (podium)
kunstenaars en creatieve zzp’ers. Zij organiseren - vaak 
onafhankelijk van elkaar - kleine en grote culturele activi- 
teiten. Sinds 2018 stemmen we deze activiteiten af via 
de website cultuurkwartier.nl en Segbroek Actueel: een 
website om alle culturele initiatiefnemers met elkaar te 
verbinden. DNR is een van de trekkers van dit platform. 
Daarnaast onderhoudt DNR contacten met het Intercultu-

reel Platform Segbroek, het Interreligieus Beraad Segbroek, 
De Buurtcamping, De Regenvalk, Vóór Welzijn, Eigenwijs 
Weimar, Wij Weimar en de BIZ van de Weimarstraat. 

De Cultuurankers in de regio
De acht Haagse Cultuurankers werken onderling veel sa-
men, en treden als groep op als gesprekpartner richting 
andere instellingen en de gemeente. Zeven keer per jaar is 
er een directieoverleg waar we kennis en ervaringen uit-
wisselen, en overleggen over gezamenlijke ambities en 
projecten. Sinds 2017 is DNR voorzitter van dit overleg. 
In 2019 is in alle Cultuurankers voor de vierde keer het 
jaarlijkse jeugdtheaterfestival KrokusKabaal in de voor-
jaarsvakantie gehouden. Een ander jaarlijks evenement is 
de samenwerking op het UIT-Festival Den Haag, waarbij de 
ankers op vrijdagavond hun openingsavond hebben. Twee 
dagen later stonden de ankers samen op het UIT Festival 
Den Haag met een goed gevuld Cultuurankerpodium. In 
2019 zijn de Cultuurankers door het ministerie van OCW 
aangewezen als proeftuin voor soortgelijke projecten en sa-
menwerkingen in de regio. In deze Proeftuin Cultuurankers 
delen we onze vraaggerichte werkwijze met acht andere 
instellingen in Delft, Zoetermeer, Nootdorp en  
Wassenaar, en gaan we samenwerkingen aan in projecten 
om kennis te delen en ervaring uit te wisselen.
 

“Trots ben ik op Theater De Nieuwe Regentes,  
een plek in de wijk waar je je thuis voelt, zonder 

pretenties, waar iedereen welkom is  
en zich cultureel thuis kan voelen.“

Annette de Graaf, Stadsdeeldirecteur Segbroek

Global Dance Festival

HUBS Immersive

Boekids Literair Jeugdfestival
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Met drie andere cultuurankers is DNR in 2019 tevens be-
trokken bij de oprichting van de Participatie Federatie, een 
samenwerkingsverband van participatieve theaters en thea-
terwerkplaatsen in de vier grote steden.

Kunstenaars Collectief LAB63: Hopscotch
Een aantal van de (uitvoerend) kunstenaars in Segbroek is 
aan DNR verbonden als gastprogrammeur of bespeler, maar 
DNR werkt aan een bredere en duurzamere verbinding met 
deze met deze inspirerende groep buurtbewoners. Een ver-
binding waarin de creatie, het experiment en uitwisseling 
centraal staan. Het Collectief heeft in 2019 hard gewerkt 
aan de presentatie van Hopscotch, een multidisciplinaire 
voorstelling met Indiase dans, ritme, opera, klassiek, barok, 
jazz en beeldende kunst. 

Nieuwe partner: De Dutch Don’t Dance Division
Sinds 2019 zijn we ‘partners in dans’ van DeDDDD, als on-
derdeel van onze participatiedoelstelling. Samen bieden we 
dansvoorstellingen aan in en voor basisscholen in de buurt. 
Afgelopen jaar was dat de voorstelling #PEST over pesten op 
school, een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp. 
Dat leverde volle zalen op met kinderen uit vele culturen. 
Kinderen die zwaar onder de indruk waren van de kunst van 
(modern) ballet en de heftigheid van de voorstelling. Ook 

het nagesprek waardoor ze de wereld in een nieuw perspec-
tief zagen, maakte grote indruk. 

Publieksbereik 
In 2019 ontving DNR 37.418 bezoekers, 3.000 meer dan in 
2018. Ook is het aantal activiteiten gestegen: van 411 naar 
449. Met de subsidie van het FCP konden we in 2019 weer 
starten met educatie, waardoor we 3000 leerlingen méér 
hebben bereikt dan voorgaande jaren, bij 30 extra activitei-
ten. Ook was er nu ruimte voor een aantal (vooral kleinere) 
participatieactiviteiten. 
Zowel het totaal aantal bezoekers, als het aantal bezoe-
kers per voorstelling bij eigen producties (de zaalbezetting) 
namen toe ten opzichte van 2018. De publieksinkomsten 
zijn echter niet evenredig gestegen: door de participatie-
projecten waren er meer activiteiten met lagere of geen 
entreekosten.

In 2019 hebben we met onze marketing en publiciteit op-
nieuw ingezet op de zichtbaarheid in en de verbinding met 
de wijk. Door de komst van twee participatiemedewerkers, 
die actief de wijk in zijn gegaan, konden we marketing nu 
ook heel persoonlijk en doelgroepgericht inzetten. Deze 
marketing op maat, heeft zo in 2019 een vliegende start ge-
kregen. Dat gaan we de komende jaren verder uitbouwen. 

De Dutch Don’t Dance Division

InSpiRituals

Global Dance Festival 2019
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Marketing in het stadsdeel verliep voornamelijk via de huis-
aan-huiskrant Konkreet Nieuws en met flyers en posters. Bij 
festivals als HUBS Immersive en Sounds of Silence, die pu-
bliek uit heel Den Haag en daarbuiten trekken, hebben we 
juist ingezet op stadsbrede marketing en pers, onder andere 
in Den Haag Centraal en het AD Den Haag.
Onze online aanwezigheid via sociale media, website en 
nieuwsbrieven, is een belangrijk middel om publiek te 
bereiken en bij DNR te betrekken. In 2019 is gestart met 
de professionalisering van onze online promotie via Face-
book en Instagram, onder andere door een sterke focus op 
storytelling; dit heeft geleid tot meer betrokkenheid en een 
grote stijging in het aantal bezoeken op de website. 

DNR werkt ook op het gebied van marketing samen met 
de andere Cultuurankers. Bij KrokusKabaal en het Haag-
se UIT-Festival kijken we naar de mogelijkheden om de 
gezamenlijke Cultuurankers (nog) beter zichtbaar te maken 
zowel richting de lokale pers als online via de gezamenlijke 
website cultuurdichtbij.nl. 

Sinds 2018 is DNR aangesloten bij We Are Public, een 
platform dat in een aantal steden voor abonnees cultuur-
aanbod selecteert. In 2019 zijn 22 voorstellingen van DNR 
in het aanbod van We Are Public opgenomen. Dat heeft 522 
bezoekers opgeleverd, een stijging van 140 bezoekers ten 
opzichte van 2018. 

“De Nieuwe Regentes is het meest multiculturele theater dat we kennen  
en heeft bovendien een zeer kwalitatief hoge programmering.” 

Arturo Ramón, flamencogitarist en programmeur El Pub Flamenco
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3   DE MENSEN 
De personeelsorganisatie van DNR bestaat uit een klein be-
taald kernteam, ondersteund door een groep van ongeveer 
negentig enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn 
sinds de start van het theater een onmisbaar onderdeel van 
de organisatie. Zij werken in alle onderdelen van het thea-
terbedrijf: bij productie, horeca, kassa, publiciteit en in de 
staf. Zonder deze vrijwilligers zou het theater niet kunnen 
bestaan. Samen doen zij het werk van acht voltijdse me-
dewerkers, en brengen een bijzondere energie en inbreng 
in het theater. De vrijwilligers werken in teams, en worden 
aangestuurd door betaalde teamleiders en medewerkers. 
 
Team DNR  
DNR is een platte organisatie. De artistiek en zakelijk leider 
sturen samen zes teamleiders aan (kassa, publiciteit, horeca, 
productie, techniek, vrijwilligers) en enkele stafmedewerkers 
(verhuur, personeelszaken, financiën). De teamleiders geven 
op hun beurt leiding aan een groep stagiairs, vrijwilligers en 
- in enkele gevallen - zzp’ers. Mede door de platte organisa-
tiestructuur is DNR een gewilde plek om werkervaring op te 
doen, in betaalde en in vrijwillige functies.
Eind 2019 bestond het kernteam van De Nieuwe Regetes uit 
twaalf parttime medewerkers (6,6 fte). Naast het kernteam 
maakt DNR gebruik van een pool van zzp’ers voor techniek, 
bedrijfsleiding en de productie van grote evenementen. 
Ook heeft DNR drie medewerkers (2,6 fte) in dienst met een 
zogenaamde STIP-baan. Dit zijn door de gemeente gesubsi-
dieerde banen, die langdurig werklozen in staat stellen om 
voor maximaal drie jaar te werken en ervaring op te doen. 

DNR streeft voortdurend naar een goede balans tussen het 
werk dat vrijwilligers en betaalde krachten doen. Met de 
groeiende professionaliteit van onze organisatie is echter  
gebleken dat bepaalde competenties en expertise (tech- 
nische, financiële en veiligheidsfuncties) niet meer te reali- 
seren zijn binnen een vrijwillige verantwoordelijkheid en 
moeten worden ingevuld door betaalde krachten. Het gaat 
om functies van verhuur (de belangrijkste inkomstenbron 
van het theater), personeelszaken (belangrijk in het stre-
ven naar meer aandacht voor goed werkgeverschap) en 
bedrijfsleiding (belast met de veiligheid en de eindverant-
woordelijkheid voor het publiek tijdens evenementen). Deze 
functies konden we in 2019 betalen met behulp van inci-
dentele subsidies en eigen inkomsten.

De vrijwilligers
Eind 2019 werkten er 84 vrijwilligers bij DNR, afkomstig uit 
alle delen van de buurt en de samenleving. Het werk van de 
vrijwilligerscoördinator is onmisbaar voor het goed  
functioneren van DNR. De vrijwilligerscoördinator zorgt 
voor de werving, intake, begeleiding en opleiding van de 
vrijwilligers. Dat is een omvangrijke taak omdat de vrijwil-
ligersgroep een hoge doorstroom kent. In 2019 zijn er 41 
vrijwilligers uitgestroomd, en 51 ingestroomd. 

Sinds de start in 2013 heeft DNR zich ontwikkeld van een 
vrijwilligersorganisatie tot een professionele organisatie 
die met vrijwilligers werkt. Dit heeft de samenstelling van 
de groep vrijwilligers veranderd. In de beginperiode van 
DNR waren vooral hoogopgeleide buurtbewoners actief als 
vrijwilliger. Later werd de samenstelling steeds diverser: van 
jong tot oud, van mensen met een volledige baan tot uit-
keringsgerechtigden, van gepensioneerden tot mensen met 
psychische of andere problemen. In 2019 werkten gemid-
deld 29 mannen en 55 vrouwen als vrijwilliger bij DNR. Een 
aantal vrijwilligers van het eerste uur is nog steeds actief.  
Kwetsbare vrijwilligers proberen we beter te ondersteunen 
door meer gericht te vragen welke hulp zij nodig hebben 
om goed te kunnen werken. Sinds 2019 heeft DNR een (vrij-
willige) coach die in de geestelijke gezondheidszorg werkt. 
Zij ondersteunt waar nodig de vrijwilligerscoördinator in 
lastige situaties, waardoor we tijdig kunnen bespreken wat 
de juiste actie is als er problemen zijn. Sinds september 2019 
heeft DNR ook een vertrouwenspersoon voor conflicten op 
de werkvloer die de persoon in kwestie liever met een derde 
bespreekt. Ook deze professional, actief als vertrouwens- 
persoon bij een overheidsorganisatie, vervult deze functie 
als vrijwilliger. De vertrouwenspersoon heeft in 2019 nog 
geen vraag voor ondersteuning ontvangen van vrijwilligers 
of teamleden.  

Door de professionalisering van de vrijwilligersorganisatie 
lukt het steeds beter om werving, instroom en uitstroom 
goed te begeleiden. Deze doorstroom van vrijwilligers zien 
we als een belangrijke kracht van de organisatie. Telkens 
weer weten nieuwe mensen de weg naar DNR te vinden, 
worden onderdeel van onze community en leveren een 
persoonlijke bijdrage aan ons theater. Werken bij DNR biedt 
hen naast een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe sociale 
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contacten ook werkervaring, en kansen op de arbeidsmarkt. 
In de afgelopen vier jaar zijn per jaar gemiddeld zeven 
personen doorgestroomd naar een betaalde baan, in 2019 
waren dit acht personen. Gemiddeld zijn vrijwilligers 21 
maanden actief bij DNR. 

Onze ervaring en manier van werken met vrijwilligers wordt 
ook door collega-instellingen gezien. Regelmatig wordt 
DNR om advies gevraagd over vrijwilligersvraagstukken. 
In 2019 is de zakelijk leider van DNR, als vertegenwoordi-
ger van de sector cultuur, jurylid geweest bij de verkiezing 
van de Haagse Held en Haagse Hulde, de Haagse vrijwilli-
gersprijzen van Den Haag Doet. 

De Badgasten 
Sinds 2017 bestaat de vriendenclub van De Nieuwe Re-
gentes: de Badgasten. Voor € 30 per jaar kun je Badgast 
worden. De donaties zijn voor investeringen in kleine en 
grotere extra’s die de kwaliteit van het theater voor de 
bezoekers verhogen. Het gaat om investeringen waar DNR 
geen regulier budget voor heeft. Badgasten ontvangen vier 
tot zes keer per jaar een aparte nieuwsbrief met nieuws over 

het theater, uitnodigingen voor extra’s en tips voor bijzon-
dere voorstellingen. 
In 2019 zijn er elf nieuwe Badgasten bijgekomen. Twee Bad-
gasten hebben hun ondersteuning opgezegd vanwege een 
verhuizing, daarnaast hebben achttien mensen die voor een 
of twee jaar een Badgastenlidmaatschap cadeau kregen, 
hun lidmaatschap niet voortgezet. Eind 2019 zijn er 148 
Badgasten. Rond het vieren van ons 100-jarig bestaan in 
2020, zetten we stevig in op het werven van nieuwe Bad- 
gasten. 
In 2017 en 2018 hebben we geen beroep gedaan op de in-
komsten uit het vriendenprogramma. Eind 2018 stond de 
teller op € 4.933. In 2019 is daar € 3.960 bijgekomen. 
In 2019 heeft DNR met deze Badgasteninkomsten, donaties 
van bezoekers en een bijdrage van het stadsdeel Segbroek 
een grote wens kunnen vervullen: de aanschaf van een 
nieuwe (tweedehands) vleugel voor de grote zaal. Tijdens de 
seizoenopening in september is de vleugel, een indruk- 
wekkende Yamaha C7, ingewijd door pianist Roeland Drost. 
Eind 2019 is er nog een bedrag van € 520 beschikbaar aan 
Badgastenbijdragen. Dit bedrag wordt meegenomen  
naar 2020.

Roeland Drost op de vleugel

“Het theater dat iedereen welkom heet en waar de mens en de artiest echt samenkomen.” 
Yassine Boussaid, directeur Meervaart en UD Festival
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4  HET GEBOUW 
Theater in een zwembad
Theater De Nieuwe Regentes is gevestigd in een uniek en 
sfeervol pand: een voormalig zwembad en badhuis uit 1920. 
Ook ten tijde van de opening, bijna honderd jaar geleden,  
was het pand al bijzonder: het was op dat moment de 
grootste overdekte zwem- en badinrichting in Europa. 
En ook toen had het gebouw al een grote betekenis voor 
de buurt: veel Hagenaars en Hagenezen hebben hier hun 
zwemdiploma gehaald of ondergingen hier hun wekelijkse 
bad. Dagelijks lopen er nog oud-zwemmers binnen om een 
kijkje te nemen in ‘Het Diepe’ of in de oude badhokjes: nu 
kleedkamers, maar nog zeer herkenbaar. 
Voor een culturele instelling is het een bijzondere en onver-
wachte locatie. Achter een smalle gevel gaat een verrassend 
groot zalencomplex schuil waar in alle hoeken en gaten nog 
details van het zwembad terug te vinden zijn. Het gebouw 
heeft vier zalen, een dansstudio, twee foyers en een Thea-
tercafé. Geen pluche en kroonluchters, maar een wat rauwe, 
industriële omgeving. Bezoekers en artiesten omschrijven 
de sfeer als ‘off Broadway’. 
DNR probeert het gebouw optimaal te gebruiken. Er wordt 
in alle zalen geprogrammeerd, er zijn exposities van beel-
dend kunstenaars in het Theatercafé en de grote foyer, de 
kleine zalen worden wekelijks gebruikt voor muziekles-
sen, koor- en dansrepetities. Vooral bij festivals komt het 
gebouw optimaal tot zijn recht: als er in alle zalen voorstel-
lingen, concerten en installaties zijn, als het publiek van de 
ene zaal naar de andere gaat, als er om iedere hoek iets te 
gebeuren staat.

Zaalverhuur 
De grote zaal van DNR is vanwege haar omvang van 370 
stoelen een gewilde huurlocatie omdat (kleine) midden- 
zalen schaars zijn in de regio. De vier kleine zalen zijn 
geschikt voor repetities, voordrachten of zakelijke bijeen-
komsten. Voor zakelijke partners zijn de kleine zalen naast 
de grote zaal aantrekkelijk, omdat men naast een plenair 
programma ook in groepjes uit elkaar kan gaan. Jaarlijks 
verdient DNR bijna de helft van haar eigen inkomsten aan 
de verhuur van het gebouw.

Culturele verhuur
DNR krijgt veel aanvragen voor culturele verhuur: zaalver-
huur aan culturele instellingen, professioneel of amateur, 
die in DNR een voorstelling willen houden of willen repe-

teren. Culturele verhuur krijgt voorrang boven zakelijke 
verhuur als het de programmering aanvult of als het nieuwe 
doelgroepen binnenhaalt. Een voorbeeld zijn de vele ver-
huringen aan basis-, middelbare en dansscholen die grote 
groepen jongeren de kans geven op een groot podium hun 
eerste theaterervaring op te doen. Maar ook een festival 
als Boekids bracht in 2019 nieuwe groepen kinderen en 
hun ouders in het theater. Het Residentie Orkest, Konink-
lijk Conservatorium, De Dutch Don’t Dance Division en 
Meyer-Chaffaud zijn naast Boekids voorbeelden waarbij 
DNR zowel als verhuurder als partner optreedt, en die we 
binnen ons artistieke profiel van grote toegevoegde waarde 
vinden voor het theater. 
DNR heeft in de afgelopen jaren gebouwd aan het verstevi-
gen van haar relaties en dat betaalt zich steeds meer terug. 
Niet alleen komen partijen jaarlijks, maandelijks of zelfs 
wekelijks terug, ook partijen die in voorgaande jaren in DNR 
zijn geweest weten De Nieuwe Regentes weer te vinden.
De kleine zalen worden vooral bezet door een aantal vaste 
huurders zoals kinderstrijkorkest Swing, flamencodansers, 
zanggroepen, comedy try-out podium De Haagse Spot en 
de 50+ dansers van Good Old Times. Deze vaste gebruikers 
zorgen voor bruis in het pand. In 2019 zijn er enkele nieu-
we vaste huurders uit de buurt bijgekomen, waaronder het 
Filomena Women’s Choir en The Incidental Choir. 
In 2019 waren de zalen van DNR in totaal 267 keer verhuurd 
voor culturele activiteiten en repetities, bijna hetzelfde 
aantal als in 2018. Daarvan ging het 92 keer om een voor-
stelling of activiteit met publiek. 

Zakelijke verhuur
Na vijf jaar wisselende ervaringen met externe partners, 
heeft DNR eind 2018 de zakelijke verhuur in eigen hand 
genomen door hier een zzp medewerker voor aan te trek-
ken. De verwachting is dat de omzet uit zakelijke verhuur 
hierdoor zou toenemen, en dat efficiëntiewinst kon worden 
geboekt door kortere lijnen. Door onverwachte uitval van 
het teamlid culturele verhuur heeft de nieuwe medewerker 
eerst zeven maanden de culturele verhuur (de belangrijkste 
inkomstenbron voor DNR) moeten overnemen. Zakelijke 
evenementen kregen hierdoor weer minder prioriteit dan 
gepland. In oktober is daarom een extra verhuurmedewer-
ker aangetrokken (zzp) om de zakelijke markt te bedienen. 
Door deze extra inzet is het aantal verhuringen en de omzet 
eind 2019 licht hoger geëindigd dan in 2018.
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Onderhoud en veiligheid 
De gemeente Den Haag is als eigenaar verantwoordelijk 
voor constructieve verbouwingen en aanpassingen. In de 
voorgaande jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de 
veiligheid en toekomstbestendigheid van het gebouw en de 
theaterzaal. De verbetering van de brandveiligheid, ge-
start in 2018, is in 2019 verder uitgevoerd en afgemaakt. De 
doorgangen zijn bijvoorbeeld brandwerend afgedicht en de 
vluchtwegen aan de achterkant van de grote zaal zijn aan-
gepast. Tijdens de zomersluiting in 2019 is de hal tussen het 
Theatercafé en Het Diepe verbouwd tot brandsluis, waarmee 
is voldaan aan de eisen die de brandweer stelt aan veilige 
vluchtwegen. De laatste aanpassingen voor de brandveilig-
heid worden naar verwachting in 2020 afgerond.
DNR heeft de ambitie om het gebouw zoveel mogelijk in 
haar oude glorie te herstellen. Een klussenteam van tien 
vrijwilligers heeft, onder leiding van de huismeester, in 2019 
vele honderden uren onderhoud gepleegd. Met respect 
voor de originele details in het gebouw, en met een beperkt 
budget, zijn waar mogelijk onderhoud- en restauratiewerk-
zaamheden uitgevoerd en energiebesparende maatregelen 
genomen, zoals kleine en grotere reparaties, het schilder-
werk in zalen, gangen en trappenhuizen, reparaties aan 
originele tegels en andere details.   

Eind 2018 heeft de directie met de gemeente een schouw 
gehouden. Op basis daarvan hebben we een Honderd- 
puntenplan voor kleine en grote verbeteringen, aanpassin-
gen en noodzakelijke vervangingen afgesproken. In 2019 
hebben we een flink deel van het Honderdpuntenplan uit-
gevoerd. De resultaten daarvan zijn zichtbaar en voelbaar 
voor bezoekers. In 2020 werken we systematisch verder aan 
het verbeteren van het gebouw. 

Tribune en vloer grote zaal
In 2019 is de urgentie om de twintig jaar oude tribune van 
DNR te vervangen verder toegenomen. De motoriek en de 
wielen van de (uitschuifbare) tribune zijn versleten, waar-
door het steeds moeilijker is om deze dagelijks recht in- en 
uit te schuiven; dat is noodzakelijk voor het stellen van het 
theaterlicht. Daarnaast is er een reëel risico dat de wielen 
van de tribune op enig moment vastlopen in het hout van 
de vloer door de te grote puntbelasting van de tribune. In 
2019 is het gelukt om - met toezeggingen van de gemeen-
te, diverse fondsen en de BuurtOntwikkelingsMaatschappij 
ReVa (BOM ReVa) - het benodigde bedrag voor deze aan-
schaf, ca. € 300.000, bij elkaar te krijgen. Eind 2019 hebben 
we de aanbesteding van de tribune in gang gezet; de  
nieuwe tribune wordt naar verwachting in 2020 geïn- 

Seizoensopening september 2019

“De Nieuwe Regentes is op alle gebieden een muzikaal warm bad!!!” 
Thijs Borsten, pianist/componist/theatermaker/producer 
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Tearoom

stalleerd. Op verzoek van DNR is in 2019 ook gekeken naar 
de belastbaarheid van de vloer van de grote zaal. Voordat 
de nieuwe tribune wordt geplaatst zal de vloer waar nodig 
verstevigd worden zodat deze voldoet aan de huidige nor-
men en het gewicht van de nieuwe tribune kan dragen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een aandachtspunt voor de organisatie, en 
is een belangrijk onderdeel van het onderhoudsplan dat we 
fasegewijs en met klein budget uitvoeren. Zo zijn we in 2019 
verder gegaan met het vervangen van oude Tl-armaturen 
in de gangen en technische ruimte door LED-verlichting, 
het isoleren van CV-buizen en tochtige uithoeken en het 
monteren van thermostaatkranen op CV-radiatoren. Tradi-
tioneel theaterlicht in de zalen wordt tussen 2019 en 2021 
fasegewijs vervangen door LED-verlichting. DNR heeft in 
2019 de landelijke RVO-monitor en het stappenplan voor 
energiebesparende maatregelen ingevuld; dit wordt jaar-
lijks geëvalueerd.

Via online rapportagesystemen analyseren we ons energie- 
verbruik om besparingen te realiseren. Ook hebben we in 
2019 een slimme gasmeter aangevraagd; deze wordt naar 
verwachting in 2020 geplaatst. We verwachten onze groot-
ste energiebezuiniging te halen uit het vervangen van de 
wispelturige en onzuinige twintig jaar oude luchtbehan-
delingsinstallatie. Deze zou moeten worden vervangen in 
2021; we zijn hierover in gesprek met de gemeente.

In 2018 en 2019 heeft de gemeente de mogelijkheden voor 
verduurzaming van het pand laten onderzoeken. Daaruit 
blijkt dat er veel winst te behalen is door het plaatsen van 
een geïsoleerde pui, aanpassingen aan de dakkoepels van 
de studio en het – waar mogelijk - plaatsen van dubbel 
glas. Deze investeringen van de gemeente moeten worden 
gedekt door een hogere huurprijs. Hierover wordt in 2020 
een besluit genomen.

Grote Zaal

Originele bronzen placque ter nagedachtenis aan het 
25-jarige bestaan van de toenmalige zweminrichtig  
“De Regentes”, geschonken aan DNR door Zwembad  
de Waterthor.
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CIJFERS PERSONEEL 2018 STAATJE/Diagram maken 
Totaal per 1 januari 2019:   
5 personen in loondienst (3,25) 
6 personen zzp (2,45 fte). 
Totale (betaalde) formatie:   5,7  fte. 
Drie medewerkers STIP (2,6 fte) 

Totaal per 31 december 2019: 
7 medewerkers in loondienst (4,1 fte) 
5 personen zzp (2,5 fte). 
Totale formatie: 6,6 
Drie medewerkers STIP (2,6 fte)

5   BEDRIJFSVOERING 
De financiële positie van DNR voor de subsidieperiode 2017-
2020 is zeer kwetsbaar. 
De exploitatiesubsidie van € 200.000 dekt de huisvestings-
kosten en de programmering. Personeelslasten en overige 
kosten worden betaald met incidentele inkomsten uit ac-
tiviteiten en verhuur. Dit is een zeer fragiele balans die een 
(te) hoge werkdruk oplevert. Minder doen is niet mogelijk 
omdat we dan het verdienvermogen van de organisatie 
aantasten met als gevolg een exploitatietekort. DNR streeft 
daarom naar een hogere zaalbezetting en een stijging van 
inkomsten uit de zakelijke verhuur. Hoewel we in 2019 weer 
een hogere zaalbezetting per activiteit hebben gerealiseerd, 
zijn de inkomsten uit de recettes niet evenredig meege-
stegen maar juist licht gedaald. Dit komt omdat er meer, 
kleinere en soms gratis toegankelijke activiteiten waren als 
resultaat van de Meemaakpodiumregeling van het Fonds 
Cultuurparticipatie. De inkomsten uit zakelijke verhuur zijn 
licht gestegen, maar minder dan verwacht (zie pagina 14  
en 33).

Personeel 
Aan het einde van 2019 bestond het kernteam van De 
Nieuwe Regentes uit twaalf parttime medewerkers (6,6 fte) 
waarvan zeven medewerkers met een arbeidsovereenkomst 
en vijf zzp’ers. Daarnaast maakt DNR gebruik van een pool 
van zzp’ers voor techniek, bedrijfsleiding en productie van 
grote evenementen, en heeft DNR drie medewerkers (2,6 
fte) in dienst met een zogenaamde STIP-baan. In 2019 is één 
medewerker uitgestroomd.  

In totaal had DNR in 2019 ruim twaalf fte aan betaalde 
werkuren; een stijging van 2,6 fte ten opzichte van 2018. 
Deze stijging komt voort uit 0,9 fte voor de uitbreiding van 
het kernteam voor cruciale functies van personeelszaken en 
verhuur. Ook zijn in 2019 extra betaalde uren ingezet van-
wege langdurige ziekte (het hele kalenderjaar 2019) van een 
STIP-medewerker en het zwangerschaps-, en ouderschaps-
verlof van een teamlid. Ook was er meer inzet van zzp’ers 
voor diverse grotere projecten, onder andere van het Fonds 
Cultuurparticipatie. Deze kosten zijn gedekt door inciden-
tele subsidies. 

DNR wil voor medewerkers een uitdagende en inspirerende 
omgeving bieden, waar professionals het beste uit zichzelf 
kunnen halen. Daarom geven we onze medewerkers de 
ruimte om zelfstandig te werken en zich te ontwikkelen in 
hun werk. Maar de uren zijn beperkt. Vanwege de financiële 
positie kan DNR alleen parttimebanen bieden tegen een 

bescheiden beloning, zonder aansluiting bij een CAO en 
zonder secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een volwaar-
dige pensioenregeling. DNR heeft niet genoeg middelen om 
de personele organisatie structureel te versterken. Omdat 
we noodgedwongen werken met tijdelijke contracten en 
overeenkomsten die voor een deel betaald worden met inci-
dentele (project)subsidies of met wisselende inkomsten uit 
verhuur, is onze organisatie kwetsbaar.

Verzuim 
Het verzuimpercentage lag in 2019, net als het voorgaande 
jaar, met 10,2% ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit 
is het gevolg van langdurige afwezigheid wegens ziekte 
(sinds medio 2018) van een medewerker. Al het verzuim was 
niet-arbeid gerelateerd.

Opleiding en scholing 
De teamleider horeca en de vrijwilligerscoördinator heb-
ben afgelopen jaar een HACCP-certificaat (hygiënecode) 
gehaald om te voldoen aan wettelijke bepalingen voor de 
horeca. De vrijwilligerscoördinator heeft in 2019 de oplei-
ding ‘Trainen, een vak apart’ gedaan van het PEP.  Vanuit 
deze opleiding heeft zij een training Sociale Hygiëne ont-
wikkeld voor vrijwilligers, en samen met het team Sociale 
Hygiëne-huisregels voor DNR opgesteld. Deze training zal 
de coördinator in 2020 meerdere malen geven aan de vrij-
willigers van het horeca- en kassateam. De artistiek leider is 
in 2019 aangenomen voor en gestart met de opleiding ‘Lei-
derschap in Cultuur Lage landen’ (LinCLL), een Nederlands/
Vlaams leerprogramma voor en door leiders in de culturele 

Loondienst   ZZP

Grafiek 2: Personeel DNR 2019
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kwaliteit van het assortiment in het Theatercafé te verbe-
teren en, op de langere termijn, maaltijden aan te bieden 
aan bezoekers en artiesten. In 2019 is een interne werk-
groep begonnen om de mogelijkheden, inrichting, kosten 
en financiering te onderzoeken. Voor de inrichting werken 
we samen met een professionele horecaleverancier uit de 
Weimarstraat. 
De omzet in het Theatercafé op doordeweekse dagen blijft 
voor verbetering vatbaar. Er zijn dan minder activiteiten, 
waardoor het lastig is om de dagelijkse barbezetting te 
realiseren met vrijwilligers. In 2019 is gestart met een vaste 
menukaart en de inzet van vaste vrijwilligers op vaste dagen 
om de continuïteit en kwaliteit te verbeteren. Daarnaast 
gaat DNR in 2020 meer, kleine middagactiviteiten plannen 
in het theater, wat een positief effect zal hebben op de om-
zet en de bezetting. 
Om het publiek en de (zakelijke) huurders in de Kleine Zaal 
en het Ketelhuis beter te bedienen, is het klussenteam van 
DNR eind 2019 begonnen met het bouwen van een mobiele 
bar; deze bar wordt in 2020 in gebruik genomen.

Inkomsten verhuur
De inkomsten uit culturele verhuur zijn, zoals verwacht, iets 
gedaald ten opzichte van piekjaar 2018 naar ruim  
€ 113.000. Het totaal aantal verhuringen blijft echter wel 
nagenoeg gelijk. Dit komt doordat in 2019 een stijging te 
zien is van het aantal verhuringen van de kleinere zalen 
voor repetities en cursussen. DNR kan niet voldoen aan 
alle vraag voor zaalhuur. Het aantal aanvragen voor de 
culturele markt stijgt ieder jaar. Tegelijkertijd is er een toe-
name van eigen programmering en zakelijke verhuur. Deze 
ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op de 
agenda en op het personeel en de vrijwilligers, die steeds 
meer horeca- en productiediensten moeten draaien. Om die 
reden worden sinds 2019 bij grotere producties en evene-
menten naast vrijwilligers ook betaalde zzp’ers ingezet om 
diensten op te vangen. 

Het aantal zakelijke verhuringen is met 23 verhuringen on-
geveer gelijk gebleven aan 2018. De opbrengsten zijn licht 
gestegen naar € 21.235. DNR verwacht in 2020 een zicht-
bare omzetstijging te realiseren, door actief op de zakelijke 
markt te acquireren. Zakelijk verhuren we vooral het Ketel-
huis (kleine presentaties, vergaderingen) en de Grote Zaal 
(congressen, presentaties). De huurders kwamen in 2019 uit 
de regio en vooral uit de overheidssector of uit organisaties 
met een non-profit oogmerk. DNR kan niet altijd concurre-
ren met andere zakelijke locaties. De meest gehoorde reden 

sector gericht op het bouwen aan een groeiende ‘learning 
community’, het uitwisselen van kennis en het stimule-
ren van samenwerking en vernieuwing. Twee teamleiders 
productie hebben een workshop ‘Leiderschap voor produc-
tieleiders’ gevolgd. 

Werving 
Als theater voor en door de buurt werken we voor én met 
een afspiegeling van de samenleving in ons stadsdeel. Wer-
ving is echter niet altijd eenvoudig: het is een uitdaging om 
gekwalificeerd personeel te vinden omdat we vanwege de 
beperkte arbeidsvoorwaarden slecht kunnen concurreren 
met andere culturele instellingen. Een andere uitdaging 
is dat we merken dat de cultuursector (nog) geen vanzelf-
sprekende werkgever is voor sommige nieuwe doelgroepen. 
Desondanks hebben we in 2019 met succes geworven voor 
een coördinator kassa en balie en teamleider horeca. Daar-
naast zijn twee participatiemedewerkers geworven.

AVG 
Naar aanleiding van de wetswijziging bescherming 
persoonsgegevens heeft DNR sinds 2018 een aantal aan-
passingen doorgevoerd op het gebied van privacy. We 
houden ons daarbij aan de regelgeving en evalueren 
jaarlijks de genomen maatregelen. DNR hanteert een ‘Pro-
tocol meldplicht datalekken’, de vrijwilligerscoördinator is 
aangewezen als de daarvoor verantwoordelijke medewerker. 
Er was in 2019 geen security breach. Er is één klacht bin-
nengekomen van een vrijwilliger die niet met haar volledige 
naam in het colofon van het jaarverslag genoemd wenst te 
worden. Als gevolg hiervan is het beleid aangescherpt, en 
worden vrijwilligers voortaan alleen met voornaam vermeld. 
Aan freelancers vragen we expliciet toestemming als we hun 
naam willen noemen in het colofon. 

Horeca
De horecaomzet in 2019 is met ongeveer 11% gestegen ten 
opzichte van de omzet in 2018. Deze stijging is vooral ge-
realiseerd in de horeca bij zakelijke verhuur, omdat er een 
paar grote evenementen met veel catering hebben plaats-
gevonden. Omdat DNR geen keuken heeft, besteden we de 
droge horeca uit aan een cateringbedrijf. De winst op droge 
horeca is daardoor gering.
Het is een grote wens van DNR om te beschikken over een 
volwaardige keuken. Daarmee kunnen we de zakelijke markt 
veel beter bedienen wat tot een stijging van inkomsten 
leidt. Ook biedt een eigen keuken de mogelijkheid stagiairs 
aan te nemen en leerwerkplekken creëren, het aanbod en de 
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om niet voor DNR te kiezen zijn het ontbreken van voldoen-
de parkeergelegenheid, de ligging buiten het centrum, en 
de extra kosten voor de (externe) catering.
 
Verhuur kantoorruimte  
Sinds de oprichting van DNR werden drie kamers in het 
gebouw verhuurd als werkruimte aan kleine zelfstandigen; 
twee grotere ruimtes boven de ingang waren verhuurd aan 
een mediabedrijf. Met de komt van de nieuwe brandmeldin-
stallatie is er een gewijzigde veiligheidssituatie ontstaan 
als het theater is gesloten. Daarom heeft DNR in 2019 deze 
verhuurcontracten op moeten zeggen. Dit leidt tot een 
daling van de verhuurinkomsten in 2019. De drie kleine 
ruimtes zijn sinds 2019 in gebruik als kantoorruimte voor 
DNR. De twee grotere ruimtes boven de ingang worden, na 
een opknapbeurt en herinrichting, vanaf 2020 verhuurd als 
vergaderlocatie en aan ‘artists in residence’. 

Investeringen techniek en onderhoud
In vier jaar tijd heeft DNR, ondanks een beperkt budget, een 
grote slag gemaakt in het op orde brengen van de techni-
sche apparatuur en de voorzieningen en de infrastructuur 
van de theaterzalen. Er is veel achterstallig onderhoud 
ingehaald. Sinds 2017 is het door extra incidentele subsidie 
mogelijk om een bescheiden MeerjarenOnderhoudsPlan 
(MOP) op te stellen en uit te voeren. Jaarlijks wordt € 25.000 
gedoteerd aan het MOP, dat loopt van 2016 tot 2026. De 
grootste investering in 2019 was de vervanging van de ge-
luidsmonitors in de Grote Zaal (ca. € 28.000). Ook hebben 
we in 2019 een tweede deel van het theaterlicht in de Grote 
Zaal en het Ketelhuis vervangen door LED-verlichting (in 
2018 was al een eerste deel vervangen). Naast groot onder-
houd is er door het techniekteam veel tijd geïnvesteerd in 
klein onderhoud en reparaties aan de inventaris. 

Cultureel Ondernemerschap  
In 2019 verdiende DNR  47% van de inkomsten zelf met ver-
huur van zalen, kaartverkoop en horeca. De balans tussen 
Cultuuranker en cultureel ondernemerschap blijft precair. 
Omdat we een beperkte exploitatiesubsidie ontvangen, 
dekt DNR ieder jaar weer structurele kosten met incidentele 
inkomsten. Dat lukt maar net, maar het is duidelijk dat de 
rek er uit is. 

Het blijft dus noodzakelijk onze verdiencapaciteit te verbe-
teren, zonder dat dit de kleine basisorganisatie extra belast. 
Dat betekent dat DNR moet werken aan meer omzet in de 
horeca, meer inkomsten uit zakelijke verhuur en vollere 
zalen bij voorstellingen. De organisatie is echter zo kwets-
baar dat dit niet zomaar lukt. Zowel bij verhuur, kassa en 
publiciteit zijn cruciale medewerkers zeven maanden of 
langer uitgevallen wegens persoonlijke omstandigheden 
en zwangerschap. Het is gelukt om hen te vervangen, maar 
dat heeft (inwerk)tijd gekost. Bij verhuur heeft deze vervan-
ging tot flinke extra kosten geleid omdat we een vrijwilliger 
moesten vervangen door een betaalde zzp’er. Ook hebben 
we door een wisseling van de teamleider horeca drie maan-
den met een tijdelijke invalkracht gewerkt waardoor er geen 
investeringen zijn gedaan. Hierdoor hebben we nog niet 
de gewenste verbetering van de verdiencapaciteit kunnen 
realiseren.

Succesvol ondernemen betekent ook: risico’s nemen. 
Gezien de financiële situatie en het ontbreken van een 
reserve is dat voor DNR niet mogelijk. Cultureel onderne-
men betekent daarom voor ons vooral: risico’s afdekken en 
spreiden. Dat principe is leidend bij de financiering van de 
programmering: we zoeken samenwerking met artiesten 
of organisatoren van festivals,  werken met vormen van 
co-productie en maken partage-afspraken. Door op deze 
manier kosten en baten te delen, kan DNR in veel gevallen 
quitte draaien of een kleine winst maken op deze voorstel-
lingen. Zo ontstaat ruimte om meer te programmeren dan 
met alleen met de programmeringssubsidie mogelijk zou 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de wekelijkse Ukkieconcerten 
en Peuterdans, de tweewekelijkse El Pub Flamenco en de 
wekelijkse filmclubavonden. 

Om de inkomsten te verhogen doen we met onze vrien-
denkring, de Badgasten, ook een beroep op de steun van 
sympathisanten, buurtbewoners, liefhebbers en kunstenaars 
in de buurt. Daarnaast levert een donatieknop op de web-
site - sinds 2017 - jaarlijks een mooi bedrag op. In 2019 is in 
totaal € 2.625 gedoneerd. Deze donaties zijn samen met de 
donaties van de Badgasten in 2019 gebruikt om een nieuwe 
(tweedehands) vleugel aan te schaffen voor de grote zaal. 
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Foyer, performance tijdens HUBS Immersive Festival

“De Nieuwe Regentes is gewoon het mooiste en gezelligste theater van Den Haag!” 
Maria-Paula Majoor, programmeur Klassiek in ‘t Ketelhuis 

Matangi Quartet
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Impressie Seizoensopening September 2019

22



Programma en Publiek 
Als Cultuuranker trekt DNR doelgroepgericht maar steeds 
vaker ‘als vanzelf’ diverse bezoekers naar ons theater. Nu 
we MeeMaakPodium zijn, lukt het steeds beter om bewo-
ners die normaal niet met cultuur in aanraking komen iets 
bij ons ‘mee te laten maken’. In de serie ‘Soep met Liefde’, 
waarbij bewoners bij de inhoud én uitvoering betrokken 
zijn, zien we een enorme diversiteit. Maar ook door rond-
leidingen aan moeders die taallessen volgen bouwen we 
aan nieuw publiek. In 2019 waren er een paar hoogtepun-
ten, waarin het leek of de hele wereld samenkwam zoals bij 
InSpiRituals, Zand en Veen IV, het concert van het Amster-
dams Andalusisch Orkest met de Amsterdam Klezmerband, 
Sounds of Silence V en het Global Dance Festival. Meer 
doelgroepgericht zien we dat o.a. bij Soep met Liefde met 
MOElanders, Palestinorama, Spotlight Romania, LuzAzul en 
The Legends.  De Ukkieconcerten en Peuterdans worden we-
kelijks door een divers publiek bezocht, waaronder Poolse 
peuters met hun moeders en we zien dat Krokuskabaal, De 
Betovering en Boekids kleurrijker worden. Via culturele ver-
huur hebben we volle zalen met o.a. LHTBI,  Hindoestaans, 
Frans, Chinees, Turks en Bulgaars publiek. Bij de betove-
rende voorstelling Flamenco Inclusivo ontvingen we veel 
bezoekers met een beperking. Via de schoolvoorstellingen 
die DNR in samenwerking met het De Dutch Don’t Dance 
Division en het Residentie Orkest faciliteerde komen leerlin-
gen van diverse komaf bij ons binnen. Het meer traditioneel 
Haagse publiek komt het liefst meezingen bij De Regahs, 
ouderen zien we bij onze Bluesclub en Soep mét Liefde voor 
en door senioren, of komen bewegen bij Good Old Times.

Personeel 
DNR streeft naar een afspiegeling van de buurt en het 
stadsdeel binnen het team van medewerkers en vrijwilligers. 
Dit is een doorlopende uitdaging. Toch zijn in alle geledin-
gen van DNR medewerkers met een diverse achtergrond 
actief: in het bestuur, in het betaalde team, het vrijwilli-
gersteam en in projecten en producties. Binnen het huidige 
team werken buurtbewoners met diverse culturele ach-
tergronden, waarmee de afspiegeling van de buurt steeds 
zichtbaarder wordt. 
De focus binnen ons diversiteitsbeleid is verschoven van 
specifieke aandacht voor etnische diversiteit naar het bre-
dere begrip van inclusie; we zijn een warm bad voor alle 
leeftijden, mensen met en zonder (arbeids)beperking,  
gender en sekse. In de werving is hier nadrukkelijk aandacht 
voor. DNR ziet bij werving echter een dubbele uitdaging. 

Enerzijds is het door de beperkte beloning lastig concurre-
ren met andere culturele instellingen, anderzijds merken we 
dat de cultuursector (nog) geen vanzelfsprekende werkgever 
is voor sommige doelgroepen. Via co-creatieprojecten met 
nieuwe publieksgroepen werkt DNR eraan om de drempel 
te verlagen om bij ons werkervaring op te doen en nader 
kennis te maken met de cultuursector als werkgever.

Partners 
Zowel in de buurt, binnen en buiten de stad werkt DNR  
samen met diverse groepen en organisaties. In de buurt met 
de vele diverse culturele partners van het Inter- 
cultureel Platform Segbroek en het Interreligieus Beraad 
Segbroek via Het Cultuurkwartier. Binnen Den Haag werkt 
DNR samen met een diverse groep makers en (podium)kun-
stenaars als Sitra Bonoo, Percy Muntslag, Poernima  
Gobardhan, Corina Burlacu, Amir Vodka, Mohamed  
Mauwi, Baider Al Basri, Amer Shanati, Karim Darwish,  
Karine Guizzo, Erna van den Berg, Hans van den Boom, Irma 
Kort en Konstantin Iliev, Florence Rapati, Arturo Ramon en 
Erminia Fernandez Cordoba, Maria Marin, Maria la Serrana, 
Siglo, Hannibal Saad, Isabelle Chaffaud en Jerome Meyer, 
Maria Paula Majoor, Karel Bredenhorst, Casper Donkers, Bert 
Alers, Julie Scott, Roeland Drost, Alice Bakker, James Hewitt, 
Pauline Gonthier, Matthea de Muynck, Jolanda Boejharat en 
Roelof Meijer. Partnerorganisaties in Den Haag: alle andere 
cultuurankers, De Haagse Spot, Meyer-Chaffaud, Projazz, 
Residentie Orkest, Matangi Quartet, Lucky Live TV, Circaso, 
Rembrandt Frerichs Trio, New Dance Studio’s/Joan van der 
Mast, Korzo (Indian Dance Festival), Holland Dance Festival, 
De Dutch Don’t Dance Division, Festival De Betovering, De 
Buurtcamping, Green Dance Studio,  Winterlicht, Emma’s 
Hof, De Werelddanswerkplaats (Global Dance Festival), BIZ 
Weimarstraat, Eigenwijs Weimar, Stichting Mooi, Cultuur-
schakel. 
De partners buiten Den Haag: Amsterdams Andalusisch  
Orkest, Festival Sacred Songs, het Ud Festival en de  
Flamenco Biënnale. De partners binnen de proeftuin  
Cultuurankers (Ministerie van OCW) in de regio en de part-
ners uit de G4 van de Participatie Federatie. 

BIJLAGE 1   CODE CULTURELE DIVERSITEIT
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Zand en Veen IV  
In dit project komt alles samen waar DNR voor staat. Een 
mooie mix van jonge en oude buurtbewoners en enkele vrij-
willigers van DNR maakten onder leiding van een team van 
drie professionele makers uit de buurt een voorstelling met 
persoonlijke verhalen van buurtbewoners. Ieder jaar is het 
publiek geraakt door de indringende en persoonlijke echt-
heid van de spelers en de kwaliteit van het stuk, waarin ook 
via dans verteld wordt. Thema van het stuk was: Durf jij je 
jas uit te doen en alles achter te laten? Jaarlijks komt in de 
evaluatie naar boven dat de spelers door deelname anders 
in het leven zijn komen te staan. De impact van het proces 
blijkt groot. Naast de voorstellingen in de DNR werd ge-
speeld in Theater aan het Spui, Theater Dakota en tijdens de 
seizoensopening op 6 september is een compilatie van het 
stuk getoond voor een bomvolle zaal. Met de voorstelling 
werden in totaal 904 bezoekers bereikt met een besloten 
try-out, vijf voorstellingen en de compilatie.  

Sounds of Silence V  
In 2019 vond alweer de vijfde editie van het festival plaats, 
waarmee de tijdloze schoonheid van stomme films met live 
gespeelde hedendaagse muziek tot leven komt. De deels 
geïmproviseerde muziek biedt een nieuw en fris perspectief 
op de meesterwerken van de vroege stomme film. Hoogte-
punt was de film Metropolis met grotendeels elektronische 
begeleiding, maar ook Modern Times met een trio o.l.v. 
Guus Janssen was geweldig. In Het Diepe stond een bijzon-

BIJLAGE 2   FONDSENWERVING EN PROJECTSUBSIDIES 

dere installatie met zes geluidsspiegels waar het publiek 
aan kon deelnemen. Er werkten 27 muzikanten en kunste-
naars aan het festival mee. Er waren 572 bezoekers bij vijf 
films en één installatie.  

InSpiRituals 
DNR probeert via InSpiRituals de bezoekers van diverse 
gebedshuizen uit de buurt te betrekken bij het theater door 
de afzonderlijke werelden bij elkaar te brengen via een 
voorstelling en wandeling waarin rituelen, zang, dans en 
beweging tot een theatraal geheel zijn gevormd. In vervolg 
op de start in 2018 is in februari 2019 aan het eind van de 
World Interfaith Harmony Week de voorstelling InSpiRi-
tuals gepresenteerd i.s.m. gebedshuizen in de buurt: kerk, 
moskee, kleurcafé, twee hindoetempels, hare krishna en een 
mantragroep. Er speelden 35 buurtbewoners in mee, die via 
zang, dans, muziek en rituelen een kleurrijke combinatie 
van geuren, kleuren en klanken brachten voor een enthou-
siast publiek. Met het project zijn verbindingen gelegd met 
bewonersgroepen die normaal niet naar het theater komen 
en buurtbewoners die normaal niet naar gebedshuizen 
gaan; bij de voorstellingen zijn ca 300 nieuwe bezoekers 
bereikt,  ca 80 mensen mee geweest op wandelingen in de 
buurt langs de gebedshuizen. Een project dat een vervolg 
verdient. In het najaar van 2019 is een start gemaakt met de 
nieuwe voorstelling in 2020. Tussentijds zijn er bij partici-
patieprogramma’s gesprekstafels i.s.m. het Interreligieus 
Beraad Segbroek.

ISpiRituals
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#Pest 
In samenwerking met De Dutch Don’t Dance Division 
(DeDDDD), bracht DNR voor scholen op loopafstand een 
programma en een vrije voorstelling met de titel ‘#Pest’. 
Hierin wordt met weinig woorden pestgedrag en uitsluiting 
indringend neergezet door een diverse groep dansers. In 
de nagesprekken werden de ervaringen van de dansers met 
pesten en van het jonge publiek én hun ouders besproken, 
waardoor de voorstelling nog meer impact en inzicht kreeg. 
Een waardevolle samenwerking waar DNR en  
DeDDDD komend seizoen mee verder gaan. Via de work-
shops en voorstelling bereikten we 185 leerlingen en ouders. 
Daarnaast speelde DeDDDD #Pest als schoolvoorstelling via 
Cultuurschakel, waarmee een veelvoud aan leerlingen werd 
bereikt. 

Participatie Segbroek  
Voor de voorbereidende werkzaamheden van de twee com-
munity art projecten Zand en Veen III en InSpiRituals, de 
opstart en uitwerking van het DNR kunstenaarscollectief, 
een feestelijke afsluiting van het jaar voor de vrijwilligers-
organisatie van DNR en een vervolg op de permanente 
tentoonstelling ‘Spetters’, stelde Stadsdeel Segbroek een 
bedrag ter beschikking. Daarmee was er iets meer ruimte 
om de projecten, die meestal met een strakke begroting 
werken, tot een goed resultaat te brengen. Daarnaast kreeg 
DNR een aanvulling op het door de Badgasten verzamelde 
bedrag voor een nieuwe vleugel in de Grote Zaal. 

Zand en Veen IV

DNR Filmclub Specials  
Dankzij de jaarlijkse bijdrage voor de filmprogrammering 
van Fonds1818 is het mogelijk om tien maanden per jaar een 
Engelstalig of Engels ondertiteld filmaanbod te presente-
ren met maandelijks een aansprekend thema voor expats, 
nieuwe Nederlanders, internationale studenten en filmlief-
hebbers. Het aanbod van DNR is een aanvulling op de films 
die in Pathé of het Filmhuis te zien zijn en wordt altijd voor-
zien van een inleiding. De bijdrage stelt ons ook in staat om 
een aantal filmfestivals mogelijk te maken. In 2019 waren 
dat Palestinorama!, Spotlight Romania en de vijfde editie 
van Sounds of Silence. In 2019 totaal zijn inclusief Sounds of 
Silence 49 films vertoond, waarvan 8 met randprogramma’s 
of livemuziek en bijna 2000 bezoekers. 

Soep met Liefde Senioren
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BIJLAGE 3   PRESTATIECIJFERS 2019

OPENBARE VOORSTELLINGEN Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020
voorstellingen professioneel aantal 66 65 65
bezoekers totaal aantal 5.929 6.375 6.000
waarvan betalende bezoekers aantal 5.242 5.122 5.300
waarvan niet-betalende bezoekers aantal 687 1.253 700

voorstellingen amateurs aantal 19 18 22
bezoekers totaal aantal 1.272 1.429 1.500
bezoekers betalend aantal 763 1.066 1.000
bezoekers niet-betalend aantal 509 363 500

FESTIVALS (zelf georganiseerd) Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
festivalonderdelen aantal 60 60 60
bezoekers betalend (onderdelen) aantal 3.051 2.688 2.700
bezoekers niet-betalend (onderdelen) aantal 524 485 450

FESTIVALS (door derden georganiseerd) Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
waarvan eigen festivalonderdelen aantal 10 18 25
waarvan eigen bezoekers betalend aantal 1.109 1.250 2.500
waarvan eigen bezoekers niet-betalend aantal 124 210 300

OVERIGE OPENBARE ACTIVITEITEN Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
overige activiteiten professioneel aantal 42 39 40
bezoekers/deelnemers betalend aantal 1.297 940 1.100
bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 604 669 500

overige activiteiten amateurs aantal 3 3 3
bezoekers/deelnemers betalend aantal 350 184 175
bezoekers/deelnrs niet-betalend aantal 65 175 175

overige openbare activiteiten aantal 2 7 10
bezoekers/deelnemers betalend aantal 0 0 800
bezoekers/deelnemers niet-betalend aantal 95 575 800
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TOELICHTING PRESTATIECIJFERS:    
1.  2019 laat een relevante stijging van het aantal activiteiten en bezoekers zien. Dit is het resultaat van de tweejarige 
projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten (Meemaakpodiumregeling), waardoor DNR educatie weer heeft kunnen 
oppakken. Dit heeft een stijging van het aantal activiteiten en bezoekers van jeugdvoorstellingen tot gevolg. Ook zijn met 
deze subsidie meerdere, kleinere, participatieprojecten gerealiseerd. 
2. Omdat er geen aparte vermelding voor peutervoorstellingen is staan deze opgeteld bij overige activiteiten 
basisonderwijs.  
3. Bij de aantallen activiteiten bij verhuur zijn alleen daadwerkelijke voorstellingen en activiteiten met publiek 
opgenomen. Verhuringen van ruimtes voor enkele repetities, opnames of de wekelijkse vaste huurders zijn hierin niet 
meegenomen.  
4. De raming van 2020 is gebaseerd op een volledig theaterjaar. Sinds 16 maart 2020 is het theater verplicht tijdelijk 
gesloten vanwege de Covid-19 uitbraak. Omdat nog niet duidelijk is hoe lang de verplichte sluiting van kracht blijft zijn de 
prestatiecijfers 2020 nog niet hierop aangepast. 

 VOORSTELLINGEN ONDERWIJS EN JEUGD Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
voorstellingen basisonderwijs aantal 2 24 20
leerlingen / bezoekers aantal 662 3.624 3.000

voorstellingen voortgezet onderwijs aantal 1 0 0
leerlingen / bezoekers aantal 25 0 0

OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
overige activiteiten basisondewijs aantal 113 117 115
leerlingen/bezoekers aantal 3.960 3.938 3.900

overige activiteiten voortgezet onderwijs aantal 0 6 6
leerlingen/bezoekers aantal 0 150 150

ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
Activiteiten aantal 93 92 95
bezoekers/deelnemers aantal 15.346 14.726 15.000

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS Eenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Prognose 2020 
Totaal aantal activiteiten aantal 411 449 461
Bezoekers openbare voorstellingen aantal 7.201 7.804 7.500
Bezoekers eigen festivals aantal 3.575 3.173 3.150
Bezoekers festivals derden aantal 1.233 1.460 2.800
Bezoekers overige openbare activiteiten aantal 2.411 2.543 3.550
Leerlingen/Bezoekers onderwijsactiviteiten aantal 4.647 7.712 7.050
Bezoekers/Deelnemers activiteiten verhuur aantal 15.346 14.726 15.000
TOTAAL aantal bezoekers aantal 34.413 37.418 39.050
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BIJLAGE 4   BEGROTING 2020

BATEN Begroting

2020

A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 520.367

Directe opbrengsten 352.867

A.1 Publieksinkomsten (specificatie) 180.367

Kaartverkoop, uitkopen, partage etc. in:
Den Haag 97.500

Horeca 70.000

overige inkomsten 12.867

A.2 Sponsorinkomsten (specificatie) 0

Projectgebonden 0

A.3 Overige directe opbrengsten (specificatie) 172.500

Verhuuropbrengsten 172.500

Indirecte opbrengsten 167.500

A.4 Diverse inkomsten 0

A.5 Bijdragen uit private middelen (specificatie) 167.500

Particulieren (incl. vriendenstichtingen) 7.500

Bedrijven 0

Private fondsen 160.000

B SUBTOTAAL SUBSIDIES 625.633

B.1.1 Meerjarige subsidie ministerie OCW 11.000

B.1.2 Meerjarige subsidie Cultuurfondsen 50.000

B.2 Meerjarige subsidie provincie 0

B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag 200.800

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag (spec. Dienst/doel) (1) 363.833

B.4. Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 0

Som der baten (A+B) 1.146.000
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LASTEN Begroting

2020

C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 692.500

C.1 Beheerlasten personeel (specificatie) 177.500

Zakelijke leiding 48.000

Overig personeel 55.000

Diverse personeelskosten 10.000

Vrijwilligerskosten 1.000

Inhuur ZZP  63.500

C.2 Beheerlasten materieel (specificatie) 515.000

Huisvesting 76.500

Onderhoud 398.500

Organisatiekosten 36.000

Afschrijvingen 4.000

D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 453.500

D.1 Activiteitenlasten personeel (specificatie) 239.500

Artistieke leiding 48.000

Overig personeel 102.000

Diverse personeelskosten 500

Vrijwilligerskosten 1.000

Inhuur ZZP 88.000

D.2 Activiteitenlasten materieel (specificatie) 214.000

Programmering 124.000

Verhuringen 40.000

Publiciteit 17.500

Horeca 32.500

Som der lasten (C+D) 1.146.000

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 0

SALDO rentebaten en - lasten 0

SALDO buitengewone baten en lasten 0

EXPLOITATIERESULTAAT 0
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BIJLAGE 5   JAARREKENING 2019

JAARREKENING 2019
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Balans
ACTIVA 2019 2018

€ €
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Inventaris 11.116 8.089
Theaterinventaris 2.238 3.120
Computers 4.012 1.057
Totaal vaste activa 17.367 12.266

Vlottende activa
Voorraden (2) 4.768 4.385
Vorderingen (3) 132.562 101.036
Liquide middelen (4) 366.481 248.258
Totaal vlottende activa 503.810 353.679

TOTAAL ACTIVA 521.177 365.945

PASSIVA 2019 2018
€ €

Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve (5) 9.569 22.387
Resultaat 6.458 -12.818

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds InSpiRituals (6) 0 18.324
Bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie (7) 13.079 0
Bestemmingsfonds Vleugel (8) 0 4.843
Bestemmingsfonds Soep met Liefde (9) 30.937 0
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgasten) (10) 520 4.933
Totaal eigen vermogen 60.563 37.669

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud (11) 48.015 70.717
Totaal voorzieningen 48.015 70.717

Vreemd Vermogen: kortlopend
Crediteuren (12) 85.617 55.772
Belastingen (13) 8.088 5.524
Overige kortlopende schulden (14) 318.894 196.263
Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend 412.598 257.559

TOTAAL PASSIVA 521.177 365.945
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Exploitatierekening
BATEN Realisatie  Begroting  Realisatie 

2019 2019 2018
€  €  € 

Totale opbrengsten
  Directe opbrengsten (15)
  Publieksinkomsten totaal
      Publieksinkomsten binnenland 106.832 80.000 112.605
      Verkoop horeca 78.807 80.000 69.891
  Totaal directe opbrengsten 185.639 160.000 182.496

  Indirecte opbrengsten
  Diverse inkomsten
      Verhuur zalen 113.493 100.000 122.443
      Doorberekende inzet personeel en middelen 61.239 30.000 44.445
      Verhuur zakelijk 21.235 15.000 20.970
      Verhuur kantoren 9.258 12.500 10.415
      Inkomsten Ooievaarspas 2.648 600 1.425
      Sponsorinkomsten 0 7.500 0
      Diverse inkomsten 1.601 0 36.551
      Donaties 2.625 0 1.751
  Totaal indirecte opbrengsten 212.099 165.600 238.000

Totaal opbrengsten 397.738  325.600  420.496 

Subsidies landelijk (16)
      Ministerie OCW (proeftuin Cultuurankers) 10.000 0 0
      Fonds voor Cultuurparticipatie 50.000 0 0
Totaal subsidies landelijk 60.000 0 0

Totale subsidies en bijdragen Gemeente Den Haag
      Exploitatiesubsidie 213.906 200.800 210.116
      Incidentele subsidie 33.333 33.333 33.333
      Incidentele subsidie Hijsinstallatie 0 0 100.000
      Innovatief Welzijn 30.000 0 0
      STIP subsidie 61.802 0 61.311
      Overige bijdrage 75.500 54.500 54.700
  Totaal subsidies 414.542 288.633 459.460

  Overige bijdragen uit private middelen (18)
      Private fondsen 23.500 45.000 45.500
      Fonds 1818 Hijsinstallatie 0 0 40.000
      Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast) 3.960 0 3.900
Totaal overige bijdragen uit private middelen 27.460 45.000 89.400

Totaal subsidies en bijdragen 502.002  333.633  548.860 

TOTALE BATEN 899.739  659.233  969.356 
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Exploitatierekening (vervolg)
LASTEN Realisatie  Begroting  Realisatie 

2019 2019 2018
€  €  € 

Totale beheerslasten
    Beheerslasten personeel (19) 128.846 137.304 112.013
    Beheerslasten materieel (20) 176.906 155.400 317.570
Totaal beheerslasten 305.752 292.704 429.583

Totale activiteitenlasten
    Activiteitenlasten personeel (21) 281.346 187.004 226.845
    Activiteitenlasten materieel (22) 287.455 179.250 305.186
Totaal activiteitenlasten 568.801 366.254 532.031

TOTALE LASTEN 874.553 658.958 961.614

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 25.186 275 7.741

Saldo rentebaten en -lasten (23) -2.291 -350 -1.078

SALDO EXPLOITATIERESULTAAT 22.895 -75 6.663

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging aan bestemmingsfonds InSpiRituals 0 0 -18.324
Ontrekking uit bestemmingsfonds InSpiRituals 18.324 0 0
Onttrekking uit bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap 0 0 4.586
Onttrekking uit bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance 0 0 3.000
Toevoeging aan bestemmingsfonds Vleugel 0 0 -4.843
Ontrekking uit bestemmingsfonds Vleugel 4.843 0 0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes 0 0 -3.900
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes -3.960 0 0
Ontrekking uit bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes 8.373 0 0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie -13.079 0 0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Soep met Liefde -30.937 0 0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve -6.458 75 12.818

SALDO EXPLOITATIERESULTAAT -22.895 75 -6.663
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Stichting De Nieuwe Regentes is op 21 december 2012 opgericht en heeft als doel het uitvoeren en het bevorderen van kunst-
beoefening. Hieraan wordt invulling gegeven door het zelf organiseren van activiteiten en het beschikbaar stellen van ruimte 
om hieraan invulling te geven. De startdatum van de activiteiten van de de stichting was op 5 april 2013. De stichting streeft 
geen winst na en opereert als algemeen nut beogende instelling als bedoelt in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbe-
lasting.

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ640 “Organisaties zonder winststreven”, reke-
ning houdend met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag  2019.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van 
Stichting De Nieuwe Regentes. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse 
overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en 
mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor o.m. culturele instellin-
gen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maat-
regelen hebben grote impact op de ontwikkeling van de netto- opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat 
van Stichting De Nieuwe Regentes. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting De Nieuwe Regentes 
kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door 
de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. De Stichting 
maakt per maart 2020 gebruik van de landelijke NOW regeling, en staat in nauw contact met de Gemeente Den Haag met 
betrekking tot haar liquiditeitspositie. Op grond van de financiële positie van Stichting De Nieuwe Regentes per balansdatum 
en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uit-
braak van het coronavirus naar verwachting zullen beperken, acht het bestuur van Stichting de Nieuwe Regentes een duurza-
me voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling 
van continuïteit van de instelling.

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De 
afschrijvingspercentages bedragen 20%. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van schattingen van de levensduur van de 
verschillende activa.

Voorraad
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs eventueel onder aftrek van een voorziening.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens ver-
moedelijke oninbaarheid.

Overige Activa en Passiva
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrij besteedbaar en bestemd vermogen. Het bestemd vermogen bestaat enerzijds uit be-
stemmingsfondsen en anderzijds uit bestemmingsreserves. Bestemmingsfondsen worden gekenmerkt, doordat de bestedings-
beperking wordt bepaald door de verstrekker van de gelden. Bij bestemmingsreserves wordt de bestedingsbeperking opgelegd 
door het bestuur van de stichting.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De dotatie is conform de huidige meerjarenonderhoudsbegroting 
voor de periode 2016 tot en met 2026. Gedurende het jaar vinden onttrekkingen plaats in lijn met deze meerjaren onder-
houdsbegroting.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Subsidies
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Na de verslagperiode vastgestelde aanvullingen en 
restituties op deze subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de betreffende subsidie wordt afgerekend. Overschotten 
op lopende projecten worden gedoteerd aan een bestemmingfonds.

Rentebaten- en lasten
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde rente.
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Toelichting op de balans
ACTIVA 2019 2018

€ €
Materiële vaste activa (1)
Inventaris 25.209 18.234
Afschrijving inventaris -14.094 -10.145
Boekwaarde inventaris 11.116 8.089
Theaterinventaris 5.310 5.310
Afschrijving theaterinventaris -3.071 -2.190
Boekwaarde theaterinventaris 2.238 3.120
Computers 7.115 3.315
Afschrijving computers -3.103 -2.258
Boekwaarde computers 4.012 1.057
Totaal materiële activa 17.367 12.266

Vlottende activa 
Voorraden (2)
Voorraad horeca 4.268 2.943
Voorraad emballage 500 1.444
Totaal voorraden 4.768 4.385

Vorderingen (3)
Debiteuren 57.068 35.686
Voorziening dubieuze debiteuren -1.744 -3.835
Belastingen, omzetbelasting 25.674 17.606
Overlopende activa 51.565 51.579
Totaal vorderingen 132.562 101.036

Nog te ontvangen subsidies/ Overlopende activa
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/17129, Sounds of Silence 2019 1.250 0
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/19338, Zand en Veen 2019 1.700 0
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/23995, Soep met Liefde 2019 4.000 0
Fonds 1818, 181710, Zand en Veen 2019, 181710 1.500 0
Fonds 1818, 191252, Flimclub Specials 2019-2020 4.000 0
Fonds 1818, 190730, InSpiRituals 2019-2020 6.000 0
Energiebelasting 2019 8.449
Overige overlopende activa 24.666 12.129
Fonds 1818, 180324, Hijsinstallatie 0 8.000
Fonds 1818, 170677, New Waves of Indian Dance 0 800
Fonds 1818, 181150, InSpiRituals 2018 0 6.000
Prins Bernard Cultuurfonds, 171128, Sounds of Silence 0 7.000
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/12363, Sounds of Silence 0 1.200
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/18797, Participatie Projecten 0 1.200
Gemeente Den Haag, ABBA/VL/11944, Zand en Veen 2018 0 1.250
Cultuurschakel, 2018.5136, InSpiRituals 2018 0 8.000
Cultuurschakel, New Waves of Indian Dance 0 6.000

51.565 51.579
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Toelichting op de balans (vervolg)
ACTIVA 2019 2018

€ €

Liquide middelen (4)
Kas 3.421 3.338
Horecakas 1.032 1.028
Recettekas 242 185
Productiekas 89 152
Huismeesterkas 58 215
Boodschappenkas 9 0
Rabobank 288.370 158.767
Triodosbank 5.832 6.443
Rabobank Doelbankreserveren 67.395 73.373
Rabobank, inzake Vrienden van De Nieuwe Regentes 32 4.757

Totaal liquide middelen 366.481 248.258

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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Toelichting op de balans (vervolg)
PASSIVA 2019 2018

€ €

Eigen Vermogen
Algemene reserve (5)
Stand per 1 januari 9.569 22.387
Resultaatbestemming 6.458 -12.818
Totaal algemene reserve 16.027 9.569

Bestemmingsfonds InSpiRituals 2019 (6)
Stand per 1 januari 18.324 0
Af: Resultaatbestemming -18.324 0
Bij: Resultaatbestemming 0 18.324
Totaal bestemmingsfonds InSpiRituals 0 18.324

Bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie (7)
Stand per 1 januari 0 0
Af: Resultaatbestemming 0 0
Bij: Resultaatbestemming 13.079 0
Totaal bestemmingsfonds Fonds voor CultuurParticipatie 13.079 0

Bestemmingsfonds Vleugel (8)
Stand per 1 januari 4.843 0
Af: Resultaatbestemming -4.843 0
Bij: Resultaatbestemming 0 4.843
Totaal bestemmingsfonds Vleugel 0 4.843

Bestemmingsfonds Soep met Liefde (9)
Stand per 1 januari 0 0
Af: Resultaatbestemming 0 0
Bij: Resultaatbestemming 30.937 0
Totaal bestemmingsfonds Soep met Liefde 30.937 0

Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (10)
Stand per 1 januari Badgast 4.933 1.033
Af: Resultaatbestemming Vleugel -4.933 0
Bij: Toevoeging 2019 3.960 0
Af: Resultaatbestemming Vleugel -3.440 3.900
Totaal bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast) 520 4.933

In september 2017 is een vriendenkring van De Nieuwe Regentes opgestart. De donaties van vrienden zijn aangewend voor het 
aanschaffen van een vleugel ten behoeve van het theater. De keuze voor aanschaf wordt jaarlijks bepaald door de directie, 
hierover wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag van DNR.
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Toelichting op de balans (vervolg)
PASSIVA 2019 2018

€ €

Voorzieningen (11)
Stand per 1 januari 70.717 96.502
Bij: Dotatie aan voorziening groot onderhoud 25.000 25.000
Af: Onttrekking aan voorziening groot onderhoud -47.702 -50.785
Totaal voorzieningen 48.015 70.717

In 2016 is door DNR een nieuw, bescheiden, meerjarenonderhoudsplan 2016-2026 opgesteld. Eind 2016 was hier  € 82.000 
voor beschikbaar. Vanaf 2017 wordt jaarlijks € 25.000 gedoteerd. In 2019 zijn voor € 47.702 uitgaven gedaan conform het 
onderhoudsplan.

Vreemd Vermogen: kortlopend

Crediteuren (12)
Crediteuren 85.617 55.772
Totaal crediteuren 85.617 55.772

Belastingen (13)
Te betalen loonheffing 8.088 5.524
Totaal te betalen belastingen 8.088 5.524

Overige kortlopende schulden (14)
Vooruitontvangen bedragen* 251.328 119.531
Vooruitontvangen recettes 15.778 16.337
Nog te betalen vakantietoeslag 12.369 8.064
Nog te betalen lonen 1.350 0
Nog te betalen kosten 38.068 52.330
Totaal overige kortlopende schulden 318.894 196.263

* Hierin zit een vooruitbetaling uit eind 2018 van € 50.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor een gehonoreerde 
subsidie voor Meemaakpodium van in totaal € 100.000 voor de jaren 2019 en 2020. Tevens is hierin meegenomen € 220.000 
voor de tribune.

Nog te betalen kosten
Waarborgsommen 0 1.030
Af te dragen auteursrechten 5.326 3.300
Overige nog te betalen kosten 28.742 44.000
Nog te betalen accountantskosten 4.000 4.000

38.068 52.330

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Met de gemeente Den Haag is een huurovereenkomst afgesloten met ingang van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2018. Per 
allonge is de huurovereenkomt in 2017 verlengd tot en met 31 december 2020. De huur bedraagt in 2019 € 16.670  
op jaarbasis.
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Toelichting op de exploitatierekening
OPBRENGSTEN 2019 Realisa-

tie
Begroting Realisatie

2019 2019 2018
€ € €

TOTALE OPBRENGSTEN (15)  397.738  325.600  420.496 

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten totaal 106.832 80.000 112.605
Publieksinkomsten binnenland 53.085 80.000 56.980
Publieksinkomsten verhuur 0 0 0
Publieksinkomsten projecten 13.378 0 15.274
Publieksinkomsten partage 40.369 0 40.351

Horeca 78.807 80.000 69.891
Verkoop horeca 6% 35.562 0 41.171
Verkoop horeca 21% 28.813 0 23.184
Verkoop zakelijk horeca 6% 12.760 0 3.398
Verkoop zakelijk horeca 21% 1.672 0 2.137

Indirecte opbrengsten
Verhuur 174.732 130.000 166.888
Verhuur zalen cultureel 113.493 100.000 122.443
Doorberekende inzet personeel en middelen en verhuur 61.239 30.000 44.445

Verhuur zakelijk 30.493 27.500 31.385
Verhuur zalen zakelijk 21.235 15.000 20.970
Verhuur kantoren 9.258 12.500 10.415

Overige inkomsten 6.874 8.100 39.727
Inkomsten Ooievaarspas 2.648 600 1.425
Diverse inkomsten * 1.601 7.500 36.551
Donaties 2.625 0 1.751

* Diverse inkomsten:
Rondleidingen 195
Verkoop inventaris 133
Doorfacturatie 1.193
Cadeaukaart 80

1.601
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 2019 Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018
€ € €

TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 502.001 333.633 548.860

Subsidies
Subsidies landelijk (16) 60.000 0 0
Subsidieverlening Proeftuin - ABBA/VL/25711 10.000 0 0
Fonds voor Cultuurparticipatie, van cultuuranker tot meemaakpodium 50.000 0 0

Overige subsidies gemeente Den Haag (17) 309.041 234.133 304.760
Exploitatiesubsidie - ABBA/VL/17946 210.116 200.800 0
Aanvullende subsidieverlening - ABBA/VL/11052-T 2.466 0 0
Aanvullende subsidieverlening - ABBA/VL/11052-Ta 1.324 0 0
Incidentele Subsidieverlening- ABBA/VL/17946 33.333 33.333 0
STIP subsidie 61.802 0 61.311
Exploitatiesubsidie - ABBA/VL/11052 0 0 204.981
Aanvullende subsidieverlening - ABBA/VL/11052-T 0 0 5.135
Incidentele Subsidieverlening- ABBA/VL/11052 0 0 33.333

Subsidie projecten 105.500 54.500 154.700
Subsidieverlening Waarderingssubsidie 2018 - ABBA/VL/19449 10.000 0 0
Subsidieverlening Sounds of Silence 2019 - ABBA/VL/17129 12.500 0 0
Subsidieverlening Zand en Veen 4 2019 - ABBA/VL/119338 17.000 0 0
Subsidieverlening personele ondersteuning 2019- ABBA/VL/21344 15.000 0 0
Subsidieverlening InSpiRituals 2019 - ABBA/VL/23933 5.000 0 0
Subsidieverlening Stadsdeel Segbroek, Jubileumboek 6.000 0 0
Subsidieverlening Soep met Liefde - ABBA/VL/23995 40.000 0 0
Subsidieverlening Zand en Veen III - ABBA/VL/11944 0 0 17.500
Subsidieverlening New Waves of Indian Dance - ABBA/VL/12312 0 0 4.000
Subsidieverlening Sounds of Silence - ABBA/VL/12363 0 0 12.000
Subsidieverlening Pest - ABBA/VL/17382 0 0 1.200
Subsidieverlening InSpiRituals 2018 - ABBA/VL/15546 0 0 8.000
Subsidieverlening Participatieprojecten - ABBA/VL/18797 0 0 12.000
Subsidieverlening Hijsinstallatie - ABBA/VL/13403 0 0 100.000
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Overige bijdragen (18) 27.460 45.000 89.400
Private fondsen:
    Fonds 1818, Filmclub specials 2018-2020, 181342 6.000 0 0
    Fonds 1818, Zand en Veen 4 2019, 181710 7.500 0 0
    Fonds 1818, InSpiRituals 2019-2020, 190730 6.000 0 0
    Fonds 1818, Filmclub specials 2019- 2020 4.000 0 0
    Fonds 1818, New Waves of Indian Dance 0 0 4.000
    Fonds 1818, Zand en Veen III 0 0 7.500
    Fonds 1818, Filmclub specials 2018- 2019 0 0 4.000
    Fonds 1818, Hijsinstallatie 0 0 40.000
    Fonds 1818, InSpiRituals 0 0 6.000
    Cultuurschakel, InSpiRituals 0 0 8.000
    Cultuurschakel, New Waves of Indian Dance 0 0 3.000
    Fonds 1818 Filmclub specials 2017- 2018 0 0 6.000
    Prins Bernard Cultuurfonds, Sounds of Silence 0 0 7.000
    Badgasten* 3.960 0 3.900

* In september 2017 is door DNR een vriendenkring gestart, genaamd de Badgasten. In het jaarverslag doen bestuur en  
directie van DNR jaarlijks verslag van de besteding van de badgastdonaties.
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

BEHEERSLASTEN PERSONEEL 2019 Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Beheerslasten personeel (19) 128.846  137.304  112.013 

Lonen:
Lonen Directie (zakelijke leiding) 53.345 46.590 46.805
Lonen overig 30.191 71.214 29.370

Flex en ZZP:
Contracten 41.679 8.500 24.375

Overig:
Scholing 8.960 0 4.506
Overige personeelskosten -8.362 9.500 1.527
Vrijwilligerskosten 3.033 1.500 2.429
Consumpties intern 0 0 3.000
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

BEHEERSLASTEN MATERIEEL 2019 Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Beheerslasten materieel (20) 176.906  155.400  317.570 

Huisvesting 77.421 76.750 80.974
Huur 16.670 16.500 16.398
Gas, licht en water* 12.180 36.000 33.306
Heffingen / belastingen en vergunningen 2.993 3.500 3.901
Schoonmaakkosten 17.014 7.500 12.760
Overige huisvestingskosten 208 750 665
Veiligheidskosten 13.966 10.000 12.340
Kleine inventaris 14.389 2.500 1.605

* De kosten in 2019 voor gas, licht en water bedroegen € 34.300.  In 2019 is in totaal een bedrag van € 22.120 aan energie- 
belasting terugontvangen. Dit bestond uit een restant van 2016 ad. € 4.187 en een restant uit 2017 ad. € 2.176 en voor 2018  
€ 7.308 en voor 2019 nog € 8,448,50 ontvangen.

Onderhoud 50.831 43.500 192.828
Dotatie voorziening groot onderhoud 25.000 25.000 25.000
Klein onderhoud gebouw 11.522 8.500 10.972
Klein onderhoud theater 14.309 10.000 9.527
Hijsinstallatie 2018 0 0 147.329

Algemene kosten 42.980 30.650 39.140
Kantoorartikelen, telefoon- en communicatiekosten 5.569 4.000 5.222
ICT-kosten 19.200 16.000 16.505
Verzekeringen WA, personeel en vrijwilligers 2.312 2.500 1.862
Accountants- en administratiekosten 8.820 4.500 8.991
Overige algemene en organisatiekosten 4.539 1.000 1.668
Representatiekosten 330 1.650 397
Advieskosten 4.300 1.000 1.517
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -2.090 0 2.976

Afschrijvingen  5.674 4.500 4.629
Afschrijvingskosten inventaris  3.948 4.500 3.059
Afschrijvingskosten theaterinventaris  881 0 907
Afschrijvingskosten computers  845 0 663
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 2019 Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Activteitenlasten personeel (21) 281.346 187.004 226.845

Lonen:
Lonen  Directie (artistieke leiding) 54.518 46.590 46.805
Lonen overig 76.919 112.814 58.267
Lonen STIP banen 67.453 0 60.664

Flex :
Contracten 88.552 26.100 55.150

Overig:
Overige personeelskosten 1.265 500 399
Ontvangen Ziektegeld -10.391

Vrijwilligers 
Activiteiten vrijwilligers 3.029 1.000 4.198

Projectkosten verbetering vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersrooster en communicatie 0 0 1.362
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMERING 2019 Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Activiteitenlasten materieel (22) 287.455 179.250 305.187

Programmering 172.188 87.000 204.429
Voorstellingskosten Programmering 61.469 47.500 68.359

Directe kosten Partage en Co-producties 30.820 19.000 36.796

Directe kosten aanvullende projecten 38.309 20.500 36.556

Projecten mede gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag
Directe projectkosten:

Sounds of Silence 11.909 0 15.519
Voor dit project heeft de gemeente Den Haag € 12.500 bijgedragen 

Zand en Veen IV 18.779 0 18.311
Voor dit project heeft de gemeente Den Haag € 17.000
bijgedragen en Fonds 1818 € 7.500

InSpiRituals 7.621 0 2.726
Voor dit project heeft de gemeente Den Haag € 5.000
bijgedragen en Fonds 1818 € 6.000

Overige Projecten 36.762 0 53.607

Publiciteit Projecten 4.828 0 9.111
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Publiciteit 17.139 17.000 17.494
Publiciteit en marketing programmering 17.139 17.000 17.494

Inkoop horeca 50.242 37.750 35.431
Inkoop laag 22.815 37.750 20.409
Inkoop hoog 12.765 0 12.831
Overige kosten horeca 7.973 0 8.191
Consumpties intern -6.000 0 -6.000
Inkoop zakelijk laag 7.370 0 0
Inkoop zakelijk hoog 5.319 0 0

Kosten verhuringen 40.446 35.000 45.365
Diverse kosten verhuur 29.891 35.000 41.051
Kosten zakelijke verhuur 10.555 0 4.314

Kosten auteursrechten 7.441 2.500 2.468
Buma 7.441 2.500 2.468
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Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

Rentebaten en - lasten (23) Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Saldo rentebaten en - lasten -2.291 350 -1.078
Financiële baten en lasten -2.291 350 -1.078

Overige gegevens

Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2019 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Datum 
aantreden

Rooster 
aftreden

Functie

Mevrouw K.M. Klaassen 24-08-18 24-08-22 Voorzitter
Mevrouw I.M.M. Wegter 24-09-19 (2e termijn) 24-09-23 Secretaris
De heer V.V. Bhoendie 01-11-17 (2e termijn) 01-11-21 Penningmeester
Mevrouw S. Cornelissen 24-09-19 (2e termijn) 24-09-23 Lid
De heer P. Haagendoorn 17-04-18 17-04-22 Lid
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COLOFON
Staf en medewerkers 
Laudie Vrancken, Berber Kroon, Mitchel Aldus, Eveline ter 
Borg, Maaike Bijlsma, Anne Cenin, Sytske Geertsma, Willem 
Helversteijn, Joanne Mellink, Niké Mulder, George van 
Welzen, Gerard Westerhof, Petra Polderman, Arie Visser, 
Marleen van der Veen, Sannah Lasqad, Nico Barendrecht, 
Wilma Marijnissen, Endro Kartoredjo, Evelien Storm, Jimmy 
Visser, Nancy Verkooijen, Wietske Hertogh, Gaby Brinkman, 
Mark Buijs.

Freelancers techniek
Alex, Bas, Daan, Eric Coen, Frank, Gijs, Gilius, Ingeborg, 
Jenneke, Joris, Justin, Kiki, Lien, maite, Maxime, Menno, 
Nevena, Robert, Roy-Victor, Savas, Selwyn, Tom, Tommy, 
Xavier, Yves.

Vrijwilligers 
Horeca: Ana Maria, Anja, Anna, Ben, Carool, Desi, Ed, 
Dennis, Els, Eveline, Frits, Hans, Heleen, Helly, Hugh, Ingrid, 
Irene, Jacq, Johan, Josca, Julie, Katrien, Laura, Lidy, Maria, 
Marianne, Matthijs, Nurettin, Paul, Petra, Renée, Tessa, 
Thomas.

Bedrijfsleiders: Alfred, Carla

Kassa: Annemiek, Juleke, Lia, Malou, Paul, Peter, Roos, 
Sarah, Suzanne, Sylvia, Trudy, Will.

Publiciteit: Elise, Ireen, Kim.

Productie: Anja, Anne-Brigit, Arnoud, Bastien,  Britt, 
Carolien, Catelijn, Corrie, Floortje, Inge, Johannes, Maaike, 
Maikel, Stien, Suzanne.

Klusteam: Akkie, Eugéne, Joop, Nawien, Marcel, Koos, Peter.

Expo-team: Alice, Sabina, Odette.

Overig: Andy, Annemiek, Bert, Daan, Lia, Quirina, Riëtte, 
Sylvia, Yvonne.

Bestuur: Karin Klaassen, Ingeborg Wegter, Saskia 
Cornelissen, Vasant Bhoendie, Patrick Haagedoorn.

Gastprogrammeurs 
Amir Vodka en Mohamed Muawi, Corina Burlacu, Irma 
Kort en Konstantin Iliev, Florence Rapati, Arturo Ramon 
en Erminia Fernandez Cordoba, Maria Paula Majoor, Karel 
Bredenhorst, Casper Donkers, Bert Alers, De Haags Spot, 
Julie Scott.

Samenwerkingspartners
De andere zeven cultuurankers, Meyer-Chaffaud, Projazz, 
Matangi Quartet, Lucky Live TV, Circaso, Roelof Meijer, 
Richard Heeres Gitaarbouw, Koninklijke Conservatorium, 
Flamenco Biënnale, Holland Dance Festival, De Dutch 
Don’t Dance Division, ResidentieOrkest, Boekids, Festival 
De Betovering, Het Circus, Winterlicht, BIZ Weimarstraat, 
Eigenwijs Weimar, Konkreet Nieuws, Emma’s Hof, 
Cultuurschakel, De Schaapjesfabriek, Interreligieus Beraad 
Segbroek, Intercultureel Platform Segbroek, Florence 
De Regenvalk, Florence Jonker Frans, Mieke Klaver, 
Dienstencentrum Copernicus.

Makers
Sitra Bonoo, Percy Muntslag, Marcel Verreck, Hans van den 
Boom, Erna van den Berg, Karine Guizzo, Scott, Roeland 
Drost, Jerome Meyer, Isabelle Chaffaud, Matthea de Muynck, 
Pauline Roux, Alice Bakker, James Hewitt, Nina Sondagh.

Sponsoren
AH Weimarstraat, Vino Vero, Love and Peas, VuVu.

Subsidiënten
Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek, Fonds 1818, Prins 
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Gravin van Bylandt 
Stichting, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurschakel.
 
Vormgeving
Tessa Veldhorst (De Schaapjesfabriek)

Fotografie
Alex Schröder, Tessa Veldhorst.
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