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Vooruitzien en terugblikken, ook bij Theaters Tilburg gaat dat 
steeds hand in hand. In 2016 maakten we samen met onze 
medewerkers, onze partners in stad en land en de gemeente 
Tilburg onze plannen voor de komende jaren. We werkten in 
2017 hard aan het realiseren van de vijf speerpunten uit onze 
toekomstvisie 2017-2020. Voor de volledigheid resumeren we  
ze nog even. 

Naast het behouden van onze ijzersterke basis, willen we:
• een breder en jonger publiek;
• programmeren samen met onze partners en het publiek;
• nieuwe culturele initiatieven ontwikkelen;
• onze betekenis voor de zakelijke markt vergroten;
• een levendige en belangwekkende plek in de binnenstad zijn.

In het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen 
gezet om dat voor elkaar te krijgen. We zien een 
gestage groei en verbreding van ons publiek, we 
werken nauw samen en geven ruimte aan 
meer experiment, we beleven de eerste 
edities van nieuwe festivals (denk aan het 
Musical Talent Gala, Stadsvolk of kinderfestival 
Spruit), we dragen bij aan het doorontwikkelen 
van businessclub KoBra en nemen actief deel 
aan het gesprek over de herontwikkeling van de 
Tilburgse binnenstad. 

Ondertussen houden we die ijzersterke basis (voor en achter de 
schermen) op orde, waarbij we de waardering van onze gasten 
nauwlettend in het oog houden. Die speerpunten stellen echter 
wel hogere eisen aan onze organisatie. Zo zijn programma’s vaker 
op maat gemaakt en bestaan festivalformules meestal uit 
meerdere voorstellingen op verschillende locaties in ons pand. 
Dus hebben we links en rechts in de organisatie aanpassingen 
doorgevoerd, om daar slim op in te kunnen spelen. En al is 
natuurlijk niet alles wat we ons voornemen de eerste keer een 
succes, we gaan door op de ingezette koers. Gelukkig helpt de 

economie ons een beetje mee: het consumentenvertrouwen 
stijgt en daarmee de ontvankelijkheid van ons publiek. 

Zoals elk jaar had ook 2017 haar uitzonderlijke momenten. Met 
de komst van de koning en koningin naar Tilburg en daarmee ook 
naar Theaters Tilburg was het een koninklijk jaar, met even 
landelijke uitstraling. Tegelijkertijd was er juist ook ruimte voor 
lokale onderwerpen, zoals met Moordhoek, het verhaal van de 
Tilburgse Marietje Kessels als eigentijds muziektheater. Natuurlijk 
waren er ook de nodige andere highlights, die we je in deze 
terugblik op het jaar niet zullen onthouden.

In dit jaarverslag beschrijven we in het eerste hoofdstuk de 
prestaties zoals we die met onze financiers hebben afgesproken. 

Vervolgens beschrijven we hoe ver we op weg zijn met het 
verwezenlijken van die toekomstvisie. We hebben 

daarin op tien punten aangegeven waar we willen 
staan in 2020, die lopen we stap voor stap langs. 

Ten slotte laten we zien dat we het financieel 
nog steeds goed op orde hebben. 
Al met al een sterke basis voor de komende 
jaren. Want eerlijk gezegd leven we bij 

Theaters Tilburg liever in het heden met het 
zicht op de uitdagingen van morgen, dan dat we 

ons wentelen in een rijk verleden.

Rob van Steen
Directeur-bestuurder
 

Amsterdam 
Sinfonietta 
met Rufus 
Wainwright

De strijkers van Amsterdam 
Sinfonietta delen dit keer in hun 
jaarlijkse Breder dan Klassiek 
– tournee het podium met 
niemand minder dan de 
Amerikaans-Canadese 
singer-songwriter Rufus 
Wainwright, een van de belang-
rijkste songwriters van deze tijd.

Vijftig mensen hebben de unieke 
kans gepakt om slaapgast te zijn 
op onze theatercamping. Op het 
grote toneel van de schouwburg-
zaal genoten de logees van een 
film, werden zij in slaap gezongen 
en stonden zij weer fris en fruitig 
op met de muzikale wekservice. 

...en dat mag best af en toe onder-
streept worden, bijvoorbeeld door 
internationale topvoorstellingen 
naar Tilburg te halen. In maart 
werd onze bühne bestegen door 
onder andere onze zuiderburen 
van Ballet Vlaanderen, de Franse 
acrobaten Compagnie XY, het Lets 
Radiokoor, Brussels Philharmonic 
en de Nieuw-Zeelandse dansgroep 
Okareka Dance Company. 

Een fusie biedt kansen en uitda-
gingen, maar ook veel veran-
deringen voor de medewerkers. 
De musical Buitengewoon, vertelt 
dit verhaal-met-een-boodschap 
met humor en muziek, uitgevoerd 
door ruim 120 medewerkers van 
het ETZ. De vier voorstellingen zijn 
exclusief in Theaters Tilburg te zien 
en trekken bijna 3.000 bezoekers.

Een theatershow vol met club-
iconen, geschiedenislessen en 
prachtige verhalen over het 
verleden en heden: Willem II viert 
het 120-jarige bestaan van de 
club in onze concertzaal in 
aanwezigheid van vele bekende 
Willem II’ers.

Nationaal 
Theaterweekend 
met Schouwburg 
Sleep-inn 

Theaters Tilburg 
is een groot-
stedelijk podium

Het Nieuwe 
Theater, ETZ, 
Buitengewoon

120 jaar 
Willem II
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activiteiten en bezoekers 

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 
   
Eigen programmering 378 126.703 397 130.840 5% 3%  
Overige activiteiten 277 50.376 261 51.379 -6% 2%

Totaal  655 177.079 658 182.219 0% 3%

2017 ‘17 t.o.v. ‘16 2016

aantal bezoekers per zaal

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 
 
concertzaal  143 47.662  144 48.250 133 47.462  
schouwburg 217 105.382  226 103.759 216 107.694 
studio 171 19.019  164 19.283 186 21.097
overig 113 4.744 121 5.787 123 5.966

2016 20172015

aantal bezoekers per zaal voor de eigen programmering

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 
 
concertzaal  86 26.591  93 28.748 85 29.100  
schouwburg 155 82.699  162 85.602 175 87.837 
studio* 118 11.002  123 12.353 137 13.903

* inclusief verplaatste voorstellingen naar andere locaties

2016 20172015

een groei naar 
meer dan 182.000 
gasten per jaar

Elk jaar proberen we meer mensen aan ons te 
binden, proberen we meer mensen te raken met 
wat er op de planken staat. Het overgrote deel van 
de programma’s organiseren we zelf, al bieden we 
daarnaast volop ruimte voor de voorstellingen en 
concerten van anderen.

De balans tussen de door onszelf geprogrammeerde activiteiten 
en die van derden is in 2017 iets verschoven. Ons eigen 
programma telde ten opzichte van vorig jaar iets meer 
voorstellingen en concerten (van 378 naar 397) en gelukkig 
groeide het animo van het publiek gestaag mee (van ca. 127.000 
naar ca. 131.000 bezoekers). Door het grotere aandeel aan eigen 
programmering bleef er iets minder ruimte voor de activiteiten 
van derden (van 277 naar 261). Omdat deze activiteiten echter 
gemiddeld iets groter waren, bleef het publieksbereik daarvan 
op peil.
 

3 april 10 april 28 mei

Koningsdag-
concert

Een zeer bijzonder moment voor Tilburg, 
en in het bijzonder voor Theaters Tilburg. 
In het bijzijn van Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin 
Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Constantijn verkennen Tilburgse artiesten 
samen met Amsterdam Sinfonietta de 
grenzen tussen muzikale genres. Het 
Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw 
voorafgaand aan Koningsdag georganiseerd 
en op Koningsdag op NPO1 uitgezonden.

De eerste editie van de Tilburg 
Young Classical Talent Award is 
een feit. Het initiatief van 
Kamerata Zuid, Bureau CiST en 
Theaters Tilburg geeft talentvolle 
Tilburgse scholieren de 
mogelijkheid zichzelf met een 
professioneel orkest te 
presenteren. De 17-jarige violiste 
Safiere Kuijpers ontvangt de eerste 
prijs uit handen van wethouder 
Marcelle Hendrickx.

Een brandende zon en 
temperaturen van boven de dertig 
graden: niet bepaald de ideale 
omstandigheden om 42 kilometer 
te gaan hardlopen. Toch weerhield 
de tropische hitte de 3.000 
hardlopers niet om mee te doen 
aan de eerste Marathon van 
Tilburg ooit, met Theaters Tilburg 
als centrale locatie. Natuurlijk 
neemt ook een Theaters 
Tilburg-team deel.

Young 
Classical 
Talent 
Award

Marathon 
Tilburg
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we organiseren in 
toenemende mate 
activiteiten in de studio 
en de Audaxzaal

genreverdeling eigen programmering

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 
   
musical & show 40 19.984 59 30.902 48% 55%
cabaret & kleinkunst 89 35.948 72 27.306 -19% -24%
klassiek 67 18.673 64 20.252 -4% 8%
dans 28 10.638 29 11.557 4% 9%
toneel 82 18.891 97 15.930 18% -16%
pop– & wereldmuziek 62 20.073 62 20.755 0% 3%
opera & operette 4 2.019 5 2.216 25% 10%
overig 6 477 9 1.922 50% 303%

Totaal  378 126.703 397 130.840 5% 3%
      
waarvan jeugd 35 13.332 49 16.050 40% 20%
waarvan internationaal 45 16.748 53 19.277 18% 15%

2017 ‘17 t.o.v. ‘16 2016

Groei van het eigen 
programma  en publiek

De schouwburg blijft, met 216 activiteiten in 2017, de drukst 
bezette zaal van Theaters Tilburg. Daarnaast organiseren we in 
toenemende mate activiteiten in de studio en de Audaxzaal. In 
2017 hebben we een aantal keer bewust voorstellingen 
verplaatst van de concertzaal naar de studio, omdat ze daar 
simpelweg beter tot hun recht kwamen. Hoewel het aantal 
concerten in de concertzaal licht is afgenomen (van 93 naar 85 
concerten), bleef het publieksbereik daarvan door de betere 
gemiddelde zaalbezetting stabiel.
Ook al tonen de cijfers over 2017 relatief stabiel, onder de 
oppervlakte is het turbulent. Gedurende het jaar werden meer 
dan vijftien geplande voorstellingen en concerten geannuleerd 
(veelal omdat de producent na de lancering van de titel 
constateerde dat de verkopen achterbleven), maar er werden 
tegelijkertijd iets meer activiteiten bijgeboekt. De tendens dat 
tickets kort voor de voorstellingsdatum worden aangekocht is 
daarmee versterkt. Dit stelde hogere eisen aan de communicatie 
en marketing van Theaters Tilburg.

 

Overall hebben we dus in 2017 iets meer eigen programma 
gepresenteerd dan voorheen. De verdeling tussen het artistieke 
aanbod en amusement is daarbij ongeveer 50/50. In lijn met de 
landelijke ontwikkelingen is de bezetting van het toneelaanbod al 
jaren gestaag dalende, terwijl dat van de andere genres 
schommelt, afhankelijk van de kwaliteit en populariteit van het 
aanbod. Mede dankzij een aantal sterke titels (waaronder Ciske 
de Rat) steeg het aantal gasten voor musical en show naar bijna 
31.000. Tilburg blijft een dansstad (bijna 12.000 bezoekers voor 
onze dansvoorstellingen) en Theaters Tilburg biedt ruimte aan de 
internationale top op dat gebied (uit onder andere Israël en 
Nieuw-Zeeland).

23 juni 21 september1 juli 6 oktober16 september

TITANIC 
de musical, 
Fontys 
Muziektheater

Nationaal 
Fietscongres

De Fontys Academie voor 
Muziek- en Musicaltheater brengt 
in juni en juli diverse grote 
eindvoorstellingen in onder andere 
Theaters Tilburg. De getalenteerde 
tweede- en derdejaars 
Muziektheater-studenten brengen 
een eigenzinnige interpretatie van 
de indrukwekkende musical 
Titanic.

In de prachtige entourage van de 
schouwburg komen op het 
Nationaal Fietscongres alle 
fietsprofessionals bijeen om 
vakgenoten te ontmoeten, kennis 
op te doen en nieuwe contacten 
te leggen. Na een spectaculaire 
openingsact, trapt Dolf Jansen de 
dag af en leidt de rondetafel-
discussie met wethouders en 
gedeputeerden van gemeenten 
en provincies. 

De Nederlandse musicalwereld 
verzamelt zich in Theaters Tilburg 
voor het eerste Musical Talent 
Gala: een avond vol aanstormend 
talent en met previews van de 
grote musicals van het nog 
komende seizoen. Het evenement 
geldt als opmaat voor een 
meerdaags musicalfestival van 
nationaal belang. 

Om zijn 40-jarige professionele 
loopbaan als musicus en het 
25-jarige bestaan van zijn festival 
Stranger Than Paranoia te vieren, 
nodigt de Tilburgse altsaxofonist 
Paul van Kemenade tientallen 
musici uit voor een feestelijke 
avond. Op twee podia in onze 
studiozaal staan maar liefst zeven 
groepen, meer dan veertig musici 
en vier dj’s.

Het nieuwe culturele seizoen start 
goed in Tilburg: snuffelaars, 
ontdekkers, en doorgewinterde 
liefhebbers krioelen in het gebied 
tussen schouwburg/concertzaal, 
Paradox, Factorium en de 
Spoorzone op zoek naar de beste 
tips voor komend theaterseizoen. 
In onze zalen opvallende previews, 
rondleidingen, muziek en teasers 
uit de keuken van Lucebert. 

Nederlands 
Musical 
Talent 
Gala

Artist 
in residence 
Paul van 
Kemenade

De 
Opening

juni & juli

Het onderwijs is een logische 
partner voor Theaters Tilburg. In 
juni en juli is het traditioneel tijd 
voor fraaie projecten van het 
beroepsonderwijs. Onze zalen 
staan vol met eindvoorstel-
lingen, afstudeervoorstellingen, 
diploma-uitreikingen en andere 
activiteiten van studenten van het 
ROC, Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten, De Rooi Pannen en de 
Juridische Hogeschool. 

Onderwijs 
en Theaters 
Tilburg
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overige voorstellingen, concerten en andere activiteiten

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 
   
maatschappelijke activiteiten 102  26.232 90  24.674  -3% 4%
schoolvoorstellingen*   19  2.297   
amateurvoorstellingen 23  9.182  20  9.074  -13% -1%
commerciële activiteiten 65  11.224  48  11.669  -26% 4%
inleidingen 58  2.772  67  3.024  16% 9%
rondleidingen 29  966  17  641  -41% -34%

Totaal  277  50.376  261  51.379  -6% 2%

*  vanaf 2017 zijn schoolvoorstellingen apart geregistreerd, voordien werden deze als maatschappelijke activiteit aangemerkt

2017 ‘17 t.o.v. ‘16 2016

Philharmonie zuidnederland en kamermuziekserie Souvenir 
leggen een stabiele basis onder de klassieke programmering 
(samen met de ensembles en koren goed voor 67 concerten) en 
verbinden een trouwe groep van gasten aan de concertzaal. In 
het kader van het twintigjarige jubileum van de zaal is in het 
voorjaar van 2017 een aantal bijzondere projecten gepresenteerd 
(zoals concerten van Brussels Philharmonic, het Residentie 
Orkest en Symfonie in het park: muziek uit de Efteling met het 
Vlaamse Casco Phil). De belangstelling voor opera neemt (mede 
dankzij de innovaties van Opera2day) mondjesmaat toe (ruim 
2.000 gasten).  
 
 

Een mix van voorstellingen,   
concerten en andere activiteiten 

Gedurende het seizoen vinden er naast de eigen programmering 
vrijwel elke dag activiteiten plaats in ons huis. Een deel daarvan 
organiseren we zelf (zoals rondleidingen, inleidingen en 
schoolvoorstellingen) en voor een ander deel zijn we gastheer 
(verhuringen aan amateurverenigingen, maatschappelijke 
partners en de zakelijke relaties). De meest spraakmakende 
verhuring was het Koningsconcert ter viering van de vijftigste 
verjaardag van Koning Willem-Alexander, met een hoogwaardig 
programma dat op de avond van Koningsdag op nationale 
televisie werd uitgezonden.

31 oktober

Rabobank 
Inspiratie
Avond

Ook deze tweede editie van de 
Rabo Inspiratie Avond trekt weer 
ruim 1.000 bezoekers. Tijdens een 
talkshow spreken o.a. immunoloog 
Erik-Alexander Richter, food-trend-
watcher Marian Ippel en schaatser 
Marc Tuitert in een volle schouw-
burgzaal over het thema ‘food’; 
Rico Verhoeven en DJ La Fuente 
leiden het gelijktijdige programma 
in de studio voor jongeren. 

6 november

Na hun geroemde voorstelling 
TAGG laten B-Boys Xisco en 
Rabbani leerlingen van het Willem 
II College breaken op het toneel 
van de schouwburg, in een 
intensieve breakdance-workshop.

Hustlekidz 
Xisco en 
Rabbani

november

De eerste stappen  
naar uitbreiding 
van de jeugd-
programmering

Samen met Theater De NWE 
Vorst zijn in 2017 de eerste 
stappen gezet op weg naar een 
meer hoogwaardige en brede 
jeugdprogrammering, vaak 
gecombineerd met school-
voorstellingen voor het basis-
onderwijs. In november bezoeken 
ruim 600 leerlingen van zeven 
verschillende scholen in 
klassenverband voorstellingen.
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één; Een brede en belangwekkende 
programmering met enkele bovenregionale festivals 
Met bijna 400 voorstellingen en concerten was het 
programma-aanbod in 2017 zelfs nog iets groter dan voorheen. 
Binnen dat programma zijn we op zoek naar nieuwe 
festivalformules. Zo brachten we naast de reeds bekende 
formules (zoals het Nationaal Theaterweekend en het 
Peuterfestival) voor het eerst bijvoorbeeld Stadsvolk, een nieuw 
festival gewijd aan het verhalende lied. Een festival dat we de 
komende tijd graag groter maken, net als de eerste stappen in de 
ontwikkeling van de Nederlandse Musical Dagen kort voor de 
zomer en het Festival Circolo in de herfstvakantie. De kwaliteit 
van ons programma wordt erkend en gesteund door het Fonds 
Podiumkunsten. Bijzondere concerten waren bijvoorbeeld Breder 
dan Klassiek (Amsterdam Sinfonietta met Rufus Wainwright), 
Muziek uit de Efteling (met Casco Phil), Brussels Philharmonic 
(met een filmvertoning) en het Residentie Orkest (met Arthur 
Jussen). In de schouwburg was bijvoorbeeld een musical als Ciske 
de Rat een echte publiekstrekker, net als de shows van Hans Klok. 
Op toneelgebied was de The Nation (Nationale Toneel) 
spraakmakend, een zesdelige theaterthriller over de op hol 
geslagen Nederlandse multiculturele samenleving, naast 
bijvoorbeeld de internationale dansvoorstellingen (zoals het 
Ballet van Vlaanderen of L.E.V. uit Israël).

twee; Een goede bezetting van onze activiteiten
Uiteindelijk hebben we met alles wat er in onze gebouwen 
plaatsvindt meer dan 182.000 mensen weten te bereiken. 
Daarmee lijkt een opgaande lijn te zijn ingezet, al wisselt de 
bezetting van de zalen sterk per activiteit en per genre. Over het 
geheel is het gemiddelde aantal gasten per activiteit iets gedaald, 
wat met name komt door een toename van het aantal kleinere 
activiteiten in de studio en overige ruimten. Denk daarbij aan 
series als Dutch Classical Talent (nu Young Classical Talent), maar 
ook enkele specifieke jongerenactiviteiten. En ook al kennen we 
van de meeste bestellers het e-mailadres en hun postcode, het is 
lastig kwantitatief vast te stellen welke doelgroepen er nu precies 
in onze zalen zitten. We communiceren steeds gerichter op de 
diverse doelgroepen, met behulp van het Mentality-model van 
Motivaction, en we bekijken continu of deze benaderingswijze 
verbeterd kan worden. Ons marketingteam is ingedeeld per 
doelgroep, waardoor de kennis over onze gasten steeds verder 
toeneemt. We beogen de komende jaren een jonger, breder en 
diverser publiek te realiseren en we zoeken samen met 
branchecollega’s naar goede indicatoren daarvoor. Als je kijkt 
naar specifieke doelgroepen dan realiseerden we meer bezoeken 
op basis van de Meedoenregeling (van 3.400 naar 4.200 tickets) 
en juist iets minder met korting voor jongeren en studenten (van 
5.400 naar 4.900).

drie;  
Grootschalige maatschappelijke evenementen 
hebben zich gehandhaafd en doorontwikkeld
De amateurproducties rond musical, muziektheater en muziek 
blijven gebruikmaken van de schouwburg en concertzaal en 
weten grote groepen Tilburgers aan zich te verbinden. Een 
belangwekkende amateurproductie was de musical Moordhoek, 
waarin het verhaal van Marietje Kessels werd verteld. Het aantal 
voorstellingen en concerten door amateurverenigingen (inclusief 
series als Verrassende Ontmoetingen) is in 2017 gedaald naar 20 
per jaar (de Tilburgse Revue vond pas weer in januari 2018 
plaats). Met name de samenwerking met Fontys is de afgelopen 
jaren verder geïntensiveerd (met activiteiten als Hello You!, 
Festival Storm, diverse masterrecitals, Titanic de musical, 
afstudeervoorstellingen en diploma-uitreikingen, de Nacht van 
de Kunsten), terwijl ook de activiteiten van het ROC toenemen 
(lessen Media en Techniek, Tilburg Fashion, Debatkuip).

status van 
de tien voornemens  
uit de toekomstvisie

Voor de periode 2017-2020 hebben we afspraken 
gemaakt met de gemeente Tilburg, die zijn 
gebaseerd op ons eigen beleid en in lijn van het 
beleid van de gemeente uiteraard. In onze 
toekomstvisie hebben we op een rijtje gezet waar 
we in 2020 willen staan, hierna beschrijven we 
wat daar eind 2017 de status van is.

17 november 26 november17 november

Festival 
Stadsvolk

The 
Nation

HeartBeat

Met optredens van de energieke 
band The Kilkennys, de Neder-
landse band De Kift en meer 
prachtige muziek van singer-
songwriters ziet het nieuwe 
muziekfestival Stadsvolk het licht. 
Liefhebbers van het verhalende 
lied genieten in de studio van indie 
tot folk en van singer-songwriter 
tot theatrale punk.

The Nation is een actuele 
theaterthriller over de op hol 
geslagen Nederlandse multi-
culturele samenleving. Een vijf uur 
durende theatermarathon waarin 
regisseur Eric de Vroedt menselijk 
gedrag tot op het bot fileert. Een 
onvergetelijke toneelervaring, 
waarbij de bezoekers op het 
puntje van hun stoel zitten. 

Passie voor orkestmuziek en 
moderne dans resulteert in de 
dynamische jeugdvoorstelling 
HeartBeat, het dansconcert 
ontwikkeld door philharmonie 
zuidnederland met Project Sally 
Maastricht en Kunstbalie. Het 
project daagt de bijna driehonderd 
leerlingen in de concertzaal uit om 
te onderzoeken waar hun hart 
sneller van gaat kloppen.

We bevragen onze gasten continu over hoe we het doen, en hoe het beter kan. 
In 2017 ontvingen we via onze ‘aftermail’ bijna vierduizend reacties van onze gasten, 
uitgedrukt in bovenstaande gemiddelde rapportcijfers.

20162015 2017

8,3

8,2

8,4

8,3

8,5

8,4

waardering Theaters Tilburg

waardering programmering
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vier; 
Een sterke positie voor jeugdprogrammering en educatie
Samen met Theater De NWE Vorst zijn de eerste stappen gezet 
op weg naar een hoogwaardige en brede jeugdprogrammering, 
vaak gecombineerd met schoolvoorstellingen voor het 
basisonderwijs. Het aantal bezoekers voor de reguliere 
jeugdprogrammering is over de jaren heen fors gestegen (van 
6.500 in 2014 naar 16.000 in 2017). Er is een educatief 
medewerker aangesteld, die zowel voor Theaters Tilburg als voor 
De NWE Vorst werkzaam is. De samenwerking met CiST (Cultuur 
in School Tilburg) is verstevigd en er zijn door hen middelen 
vrijgemaakt om een deel van het leerlingenvervoer naar de podia 
te financieren. De scholen beschikken zelf over onvoldoende 
budget om een kostendekkend tarief voor de voorstellingen te 
betalen; dat tekort wordt door de podia opgevangen. Wij werven 
daarvoor middels ons partnerprogramma gericht geld bij 
particulieren. 
Het is de ambitie om het bezoek van scholen de komende jaren 
verder te laten groeien. Om hen tegemoet te komen zullen 
hiervoor andere afspraken moeten worden gemaakt binnen de 
taakafbakening van CiST.

vijf;  
Een onmisbare speler binnen de lokale, regionale 
en landelijke culturele infrastructuur
Theaters Tilburg is partner bij de belangrijke ontwikkelingen rond 
kunst en cultuur in Tilburg. Zo zijn we al jaren voorzitter van de 
Cultuuralliantie, zijn we actief deelnemer van Tilburg Dansstad 
(denk aan het diverse programma met professionals en amateurs 
bij de opening van de Dansmaand) en sloten we ons samen met 
een aantal lokale partners aan bij de oprichting van Makershuis 
Tilburg (waarbij jonge theatermakers worden gecoacht en 
gefaciliteerd in hun eerste stappen op weg naar een 
professionele carrière). Aan het gesprek rond de provinciale 
taken (zoals van het BKKC en Brabant C) nemen we actief deel, 
net als die over de landelijke basisinfrastructuur (waarbij we vaak 
samen met Het Zuidelijk Toneel optrekken).

zes;  
Meer ruimte voor experiment en vernieuwing
Binnen onze reguliere programmering streven we naar een 
gezonde balans tussen kunst en amusement, tussen 
conventionele en vernieuwende voorstellingen en concerten. De 
vernieuwing in het aanbod van klassieke muziek is gericht op het 
creëren van een nieuw publiek en het presenteren van een 
nieuwe generatie makers, die op een heel eigen en moderne 
manier een publiek probeert op te bouwen met andere, nieuwe 
presentatievormen en vernieuwend repertoire. De meeste 
concerten vinden plaats in de concertzaal, maar in 2017 ook 
steeds vaker in de studiozaal en de schouwburg. Met een 
muziekprogrammeur die graag de gebaande paden verlaat, 
nemen we onze eigen plek in het muzieklandschap in. De 
kleinere ruimtes in ons gebouw (de Audaxzaal, Bertje en de Vrije 
Ruimte) worden intensiever gebruikt, met name ook voor eerder 
genoemde activiteiten van studenten en jongeren. In 2017 is 
tevens de planontwikkeling in gang gezet voor de invulling van de 
Vrije Ruimte (de voormalige Filmfoyer die wordt ontwikkeld als 
studio voor theatermakers).

zeven;  
Een zichtbare en dagelijks toegankelijke 
culturele en zakelijke ontmoetingsplek
Onze primaire publieke opdracht is uiteraard het bieden van 
podiumkunsten voor een zo groot en breed mogelijke doelgroep. 
Daarnaast ambiëren we een stevige verankering binnen het 
regionale bedrijfsleven. We werken sinds medio 2017 
systematisch aan het uitbreiden van ons zakelijke netwerk 
(rechtstreekse contacten en databestanden). We koesteren 
businessclub KoBra en zijn lid van diverse zakelijke netwerken, 
waaronder BNI Bonaparte en Rotary Tilburg. In 2017 faciliteerden 
we wederom een aantal belangrijke zakelijke events zoals het 
Rabobank-klantevent, het concert voor Van Spaendonck, de 
gala’s van KoBra, maar ook Het Nieuwe Theater met de eigen 
theaterproductie Buitengewoon van het Elisabeth-TweeSteden-
ziekenhuis (vier voorstellingen met bijna 3.000 gasten). 
Belangrijke congressen waren die van ABAB, Tilburg University en 
het Fietscongres van de gemeente Tilburg. Over geheel 2017 
waren er minder zakelijke activiteiten in Theaters Tilburg, maar 
deze waren grootschaliger dan voorheen. Daardoor bleef het 
bereik met 12.000 gasten vrij stabiel. We zijn betrokken bij de 
stedenbouwkundige ontwikkelingen van de Schouwburgring en 
het Willemsplein. Samen met de partners in het Cultuurkwartier 
(Fontys en Factorium) willen we de verblijfswaarde en 
levendigheid aan de zuidkant van de binnenstad verbeteren. 
Plannen voor een mogelijke openbare dagfunctie voor onze 
gebouwen zullen in dat perspectief worden ontwikkeld. De 
zichtbaarheid van de activiteiten in ons huis werd met name 
door de nieuwe aankleding en verlichting van de Audaxzaal (met 
een lichtkrant aan de buitenzijde en textielwerken van Samira 
Boon aan de binnenzijde) sterk verbeterd.

16 december

De oorlog is afgelast: niet alleen de 
reguliere voorstelling van The war of the 
Worlds werd i.v.m. een rechtenkwestie 
afgelast, ook voor het KoBra-gala moest een 
waardige nieuwe invulling gevonden 
worden. Met een show vol onvoorstel bare 
acrobatiek, ritme en energie van The 
Ruggeds – de absolute wereldtop op het 
gebied van breakdance –, urban dance in de 
foyer en een spetterende afterparty werd 
het voor de KoBra-  deel nemers en hun 
relaties alsnog een sensationele avond. 

KoBra-gala 
met The Ruggeds
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acht;  
Een goed restaurant en hoogwaardige 
daghoreca in een gastvrije ambiance
Het principe ‘kom eerder, blijf langer’ is in 2017 opnieuw 
aangescherpt. Er is blijvende aandacht voor actieve bediening en 
de sfeer in de foyers. Gastreacties bieden ons voldoende inzicht 
en handvatten om het huidige aanbod en de wijze van 
presentatie te evalueren en waar nodig te herzien. Onze gasten 
krijgen op dit moment in de pauze van voorstellingen en 
concerten gratis koffie, thee of bronwater. Deze buffetten zijn 
efficiënt, maar voldoen niet meer aan de door de gast gewenste 
kwaliteit en snelheid. De avondbezetting van het eigen restaurant 
Lucebert is goed en de waardering van de gasten zeer hoog (in 
2017 waardeerden de gasten Lucebert gemiddeld met een 8,7). 
Daarnaast wordt de keuken en de bediening druk ingezet als 
cateraar voor de zakelijke bijeenkomsten in onze gebouwen. De 
gemiddelde besteding van reguliere en zakelijke gasten is licht 
gestegen. Formules zoals de Music & Dinner Sensations en 
Dineren in het donker bleken ook in 2017 succesvol en konden op 
goede belangstelling rekenen. De plannen voor hoogwaardige 
daghoreca zullen voor de tweede helft van de beleidsperiode 
(19/20) worden ontwikkeld.

negen;  
Een gezonde organisatie met enthousiaste 
en toegewijde medewerkers
In 2017 hebben we een meer efficiënte en meer overzichtelijke 
organisatiestructuur gerealiseerd. Die structuur is enerzijds 
gericht op het in stand houden van de verworvenheden en sterke 
basis van Theaters Tilburg en anderzijds op het verwezenlijken 
van de vijf speerpunten uit de toekomstvisie 17-20. De omvang 
van de groep vaste medewerkers blijft in 2018 vrijwel gelijk, op 
zo’n 44 formatieplaatsen. Het toenemende aantal niet-reguliere 
activiteiten in ons huis vraagt wel een slimmere inzet van 
medewerkers. Passend binnen onze financiële mogelijkheden 
verruimen we de formatie indien nodig. Naast de vaste formatie 
heeft de organisatie ook een grote groep medewerkers met een 
oproep- of minimumovereenkomst in dienst. We gaan ervan uit 
dat die oproepuren overeenkomen met zo’n 28 formatieplaatsen, 
verdeeld over ruim 100 medewerkers. Bij de werving van 
oproepkrachten richten we ons specifiek op studenten (mbo, 
hbo, wo), waarmee we een uitgebalanceerde leeftijdsverdeling 
voor het gehele personeelsbestand realiseren. 
Over het algemeen zijn we vrij gezond bij Theaters Tilburg: 
met een verzuim van 3,18% blijven we onder het landelijk 
gemiddelde. De veranderingen stellen ook steeds hogere eisen 
aan onze organisatie. Hierdoor werd het noodzakelijk om diverse 
processen en de wijze waarop we samenwerken verder te 
optimaliseren. In de loop van 2017 zijn er drie trajecten 
opgestart: 

1. Customer Journey, een kwalitatief onderzoek waarin we de 
‘klantreis’ analyseren en waarin we issues benoemen die we 
kunnen verbeteren en innoveren.

2. Team Monitor, waarin we nagaan hoe we de samenwerking 
tussen de teams in onze organisatie zo goed mogelijk kunnen 
laten verlopen, om zoveel mogelijk talenten van de 
medewerkers te benutten.

3. Project procesoptimalisatie, waarin we nagaan hoe de 
informatiestromen en de processen in Theaters Tilburg zijn 
ingericht en hoe we dit op een efficiëntere manier kunnen 
doen. Daar komt ook uit welke applicaties dit het beste 
ondersteunen.

tien;  
Financieel op orde
Net als in 2016 is Theaters Tilburg in 2017 financieel op orde.  
Er is een licht positieve exploitatie en de omzet is licht gestegen. 
Er is voldoende eigen vermogen (zo’n 14% van de omzet) om 
risico’s op te vangen. Dit is nodig, omdat we steeds meer en 
vaker spannende projecten realiseren en daarmee het 
risicoprofiel is toegenomen. Ondanks een stijging van het 
publieksbereik is door een meer risicovolle programmering het 
programmaresultaat afgenomen, terwijl dankzij incidentele grote 
activiteiten het resultaat uit verhuringen juist is toegenomen. 
Overall is door deze verschuiving van de balans tussen het eigen 
programma (iets meer) en dat van derden (iets minder) het 
totale activiteitenresultaat verminderd.
In het volgende hoofdstuk wordt verder op de financiële situatie 
ingegaan.

 

21 dec

Om daadwerkelijk te vernieuwen 
en aantrekkelijk te zijn voor jonge 
en diverse doelgroepen, moet je 
als organisatie bereid zijn elke 
aanname die je hebt over je 
programmering, marketing, horeca 
en gebouw te bevragen, samen 
met je publiek. In het najaar 
startten we daarom een 
talentontwikkelingstraject waarin 
jongeren de kans krijgen om bij 
ons in huis events te organiseren. 

Drie keer ‘krijgen’ ze een zaal, 
techniek-uren en coaching en ze 
worden begeleid in het 
samenstellen van het programma, 
funding, marketing, organisatie en 
budgetbeheer. Met jongerenwerk 
R-Newt is het concept Yung 
Pioneers bedacht, waarin jonge, 
creatieve ‘pioniers’ hun leeftijdsge-
noten inspireren met (Ted)talks, 
meet & greets, expo, live-art, 
theater, dans en muziek. 

Yung Pioneers 
(met R-Newt)
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Exploitatie (x1.000)

20162017
Programmaopbrengsten 2.765 2.794    
Opbrengsten activiteiten 436 355       
Horeca-opbrengsten 1.252 1.237     
Subsidie-opbrengsten 4.119 4.045     
Overige opbrengsten 419 428        
Sponsoropbrengsten 139 131        
  
Totaal opbrengsten 9.130 8.990      
 
Programmakosten 2.682 - 2.626 -   
Activiteitenkosten 187 - 123 -   
Sponsorkosten 61 - 42 -   
Horecakosten 386 -  380 -   
Marketingkosten 255 - 261 -   
Personeelskosten 2.955 - 2.856 -   
Huurkosten 1.131 - 1.130 -  
Exploitatiekosten 749 - 743 -   
Algemene kosten 328 - 333 -   
Kapitaallasten 340 - 336 -   
 
Totaal kosten 9.073 - 8.830 -   
 
TOTAAL RESULTAAT (x 1.000) 57 161           
    
 

Tegelijkertijd boden onze reguliere reserveringen voldoende 
ruimte voor vervangingsinvesteringen en innovaties, zoals 
bijvoorbeeld de herinrichting van de Audaxzaal (met extra 
financiële steun van Audax) en de realisatie van langgewenste 
uitbreiding van de sanitaire voorzieningen in de concertzaal. Er is 
momenteel geen achterstallig onderhoud en de begroting biedt 
ruimte voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de 
toekomst.

Vanaf 2018 is er sprake van een aanmerkelijke huurverhoging, 
met een daaraan gekoppelde verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage. Dit is het gevolg van een gewijzigd gemeentelijk beleid 
voor de huurwaarde van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. 
De financiële afhankelijkheid van Theaters Tilburg van de 
gemeente neemt daarmee toe.

De financiële buffers 
zijn op peil

Het eigen vermogen van Theaters Tilburg fungeert als buffer voor 
schommelingen in de liquiditeit, als risicoreserve en als 
financieringsbron voor innovaties. Met de veranderingen in het 
aankoopgedrag van gasten kan de liquiditeit afnemen; het eigen 
vermogen zal in de komende jaren mogelijk vaker worden 
aangesproken. Tegelijkertijd is ondernemen bewust risico nemen. 
Theaters Tilburg dient over voldoende financiële middelen te 
beschikken om risico’s op te kunnen vangen en innovaties te 
financieren. De financiële buffer op 31 december 2017 bedraagt 
14% van de omzet.

financiën, 
bestuur en 
toezicht

De exploitatie 
is in balans

De inkomsten van Theaters Tilburg bestonden in 2017 voor 55% 
uit recettes, inkomsten uit verhuur en horeca en uit bijdragen 
van particulieren, fondsen en bedrijven. Daarnaast bestond 45% 
van de omzet uit subsidie van de gemeente Tilburg: een bijdrage 
die voor een groot deel wordt besteed aan de instandhouding 
van onze gebouwen (huur, kapitaallasten, verzekeringen, energie, 
huurdersonderhoud en schoonmaak).

De interne financiële targets (de marge op voorstellingen en de 
marge op horeca en verhuringen) voor 2017 zijn behaald en het 
jaar kon met een bescheiden positief resultaat worden 
afgesloten. Dit impliceert dat de inkomsten uit recettes ruim 
voldoende waren om de kosten van het programma te dekken en 
dat de horeca en verhuringen financieel bijdragen aan de 
algemene exploitatie van de stichting.
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Balans (x1.000)

20162017
Vaste activa 1.320 1.337  
Vlottende activa 462 547  
Liquide middelen 2.317 2.009 

Totale activa 4.099 3.893 
Algemene reserve 1.334 1.277 
Voorzieningen 14 43 
Kortlopende schulden 2.751 2.573 

Totale passiva (x1.000) 4.099 3.893 

We voldoen aan de richtlijnen van 
de gemeente Tilburg

Theaters Tilburg verkrijgt haar geldmiddelen in belangrijke mate 
(45%) uit subsidiebijdragen van de gemeente Tilburg. Theaters 
Tilburg voldoet aan de voorwaarden die de gemeente hieraan 
verbindt, zoals die zijn vastgelegd in subsidieverordeningen en de 
hierop van toepassing zijnde richtlijnen.
De verantwoording van de exploitatie geschiedt door middel van 
een accountantsverklaring. Hierin worden de daadwerkelijke 
activiteiten die door Theaters Tilburg worden georganiseerd 
opgenomen. De prestatieaantallen met betrekking tot 
activiteiten en bezoekers zijn door middel van interim- en 
jaarrekeningcontrole geverifieerd door de accountant.

We voldoen aan de 
Governance Code Cultuur

Stichting Theaters Tilburg is opgericht onder de naam Stichting 
Schouwburg Tilburg op 7 januari 1959; de statuten zijn het laatst 
gewijzigd op 11 april 2008 voor notaris mr. W.J.A.C. Daamen te 
Tilburg. Theaters Tilburg voldoet aan de principes en best 
practice-bepalingen van de Governance Code Cultuur. De 
toepassing van de Code werd in 2008 in de statuten 
geformaliseerd. 

Directeur-bestuurder

Theaters Tilburg kent een directeur-bestuurder en een raad van 
toezicht. De heer R. van Steen is als directeur belast met het 
bestuur van de stichting en is aan de raad van toezicht 
verantwoording verschuldigd over het gevoerde beleid en 
beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
directeur zijn vastgelegd in de statuten. De bezoldiging van de 
directeur geschiedt op basis van richtlijnen van de Vereniging 
voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. 

Raad van 
toezicht

De raad van toezicht bestond eind 2017 uit zes leden:
• De heer J. Buckens (voorzitter)
• Mevrouw M. van Eijndhoven
• De heer H. van Gestel
• Mevrouw E. Huizen
• De heer G.-J. van den Nieuwenhoff
• De heer P. de Roij
De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. 

Er zijn twee vaste commissies werkzaam binnen de raad van 
toezicht: een audit- en een remuneratiecommissie. Met de 
remuneratiecommissie is onder meer gesproken over de wens 
binnen de sector om ook op het niveau van de toezichthouders 
tot een betere invulling van het diversiteitsbeleid te komen. In 
2018 worden daar vervolgstappen in genomen.

Ondernemingsraad 

Eind 2017 was de samenstelling van de  
ondernemingsraad als volgt:
Ticketing: Monique Bouwman (secretaris)
Horeca: Siert van Gerwen
Gastheren & Gastvrouwen: Lauran van Hoof
Theatertechniek: Peter de Bruijn
Marketing & educatie:  Shamila Panah
Managementondersteuning: Jeanet van der Horst (voorzitter)
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