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VOORWOORD 
 

Natuurlijk is 2020 geen jaar waar we met vreugde op terugkijken. Het is een bijzonder jaar, dat op 

geen enkele wijze lijkt op het voorgaande. Met dit jaarverslag trekken we dan wel een streep in de 

tijd, de coronacrisis zet zich voorlopig onverminderd voort. 

 

In december 2019 stelden we een begroting en een jaarplan vast waarin we concludeerden dat het 

ons goed ging, dat we onze inhoudelijke doelstellingen haalden en steeds meer publiek aan ons 

wisten te verbinden. We namen ons voor om het programmavolume wat terug te schroeven, omdat 

het groeiende aantal culturele activiteiten ons meer kostte dan we ons konden veroorloven. Begin 

maart 2020 waren we enthousiast over het verloop van seizoen 19/20, onze bezoekersaantallen 

groeiden door en de vooruitzichten waren op veel fronten positief.  

 

Plots werd alles anders. Er volgde een jaar met drie lange perioden van gedwongen sluiting en met 

beperkende maatregelen. Alles en iedereen werd op de proef gesteld. Gelukkig bleek ons publiek 

begripvol en onze mensen flexibel, creatief en weerbaar. Het hele jaar werden voorstellingen en 

concerten meermaals verschoven of uiteindelijk geannuleerd. Binnen de mogelijkheden die er waren 

gingen we op zoek naar wat er wél kon. Samen met artiesten en partners organiseerden we 

vernieuwende activiteiten die anders achterwege waren gebleven.  

 

Maar we werden ook gedwongen om straffe keuzes te maken; met de definitieve sluiting van 

restaurant Lucebert is ingegrepen in de organisatie om grotere financiële schade aan de onderneming 

in de komende jaren te voorkomen. En hoewel we ons als goed werkgever gedragen, pijnlijk is het 

wel.  

 

We hebben donaties van het publiek volledig uitgekeerd aan artiesten en gezelschappen en we 

betaalden hen vergoedingen conform landelijke afspraken. Ondanks dat we ons uitgavenpatroon fors 

inperkten, ontstonden er ongekende tekorten op onze reguliere exploitatie. Theaters Tilburg heeft 

dankbaar gebruik gemaakt van de generieke steunmaatregelen, en daarnaast was er specifieke 

landelijke noodsteun voor de culturele basisinfrastructuur, waartoe Theaters Tilburg behoort. Die 

optelling van steunmaatregelen leidde tot een exploitatieoverschot dat benodigd is in het nieuwe 

jaar. 

 

Op het moment waarop we dit jaarverslag presenteren is het vooruitzicht voor 2021 ongewis, al 

weten we zeker dat dit ook heel anders zal verlopen dan de voorgaande jaren. In de Toekomstvisie 

’21-‘24 ik ontmoet je hebben we geschetst hoe we de onderneming in de komende jaren weer op 

orde brengen, hoe we onze positie in stad en regio zullen versterken. We vertrouwen daarvoor op 

ons eigen ondernemerschap en op steun van de overheden, zodat onze financiële positie geen 

beperking is voor de opdracht die we onszelf hebben gesteld. 

 

Die opdracht overstijgt de crisis waarin we nu wereldwijd verkeren. In de grote en zichzelf snel 

ontwikkelende stad Tilburg willen we het podium voor alle inwoners bereikbaar blijven maken. We 

willen waardevolle ontmoetingen tot stand brengen tussen onze gasten en artiesten. Omdat we 

geloven dat het in de podiumkunsten draait om de live-ontmoeting, in unieke momenten die een 

mensenleven kunnen veranderen. 

 

Rob van Steen 

Directeur-bestuurder 
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1. EEN JAAR ALS NOOIT TEVOREN 
 

De pandemie was allesbepalend 

Iedereen heeft gemerkt dat plannen en begrotingen ten tijde van een pandemie geen enkel raakvlak 

meer hebben met de werkelijkheid. In maart 2020 dachten dat we nog dat we met een verschuiving 

van een paar weken aan activiteiten de schade zouden kunnen beperken. Al snel bleek dat dit niet 

realistisch was en dat het virus ons, het land en de rest van de wereld veel langer in zijn greep zou 

houden. De pandemie trof ons in de kern van onze opdracht, het bleek simpelweg niet mogelijk om 

waardevolle theatrale en muzikale ontmoetingen tot stand te brengen tussen grote groepen mensen 

en artiesten. Dus deden we binnen de beperkingen wat we konden en wat mogelijk was, om zo toch 

onze missie te volbrengen. 

 

Gedwongen sluitingen en beperkingen volgden elkaar op 

Begin maart kwamen de activiteiten in Theaters Tilburg tot stilstand. Vanaf 13 maart tot eind mei 

waren bijeenkomsten in Nederland verboden. Vanaf 1 juni mochten voorstellingen met 30 personen 

plaatsvinden, in juli werd dit opgerekt (naar 100 en naar de beschikbare capaciteit die geldt bij de 

anderhalvemetermaatregelen). Dit bood Theaters Tilburg mogelijkheden om in de zomer activiteiten 

te organiseren. In de herfst nam het aantal besmettingen landelijk weer toe, vanaf 14 oktober tot 1 

december vonden geen voorstellingen plaats. Dankzij de versoepeling konden we na die datum weer 

beperkt publiek (met mondkapjes) toelaten, maar dat was van korte duur. Vanaf 15 december werd 

in Nederland een harde lockdown ingesteld. 

 

Ingrijpende terugval van eigen inkomsten, forse steunmaatregelen 

Theaters Tilburg haalt normaliter meer dan 50% uit eigen inkomsten, maar zonder activiteiten en 

publiek stortte dat deel van de omzet volledig in. We volgden de afspraken die landelijk binnen de 

branche zijn gemaakt over de betaling van artiesten en gezelschappen tijdens de eerste lockdown 

(compensatieregeling artiesten, commissie Scholten). Bij annulering kon het publiek de entreegelden 

doneren, wij kozen ervoor om deze volledig aan de artiesten te gunnen. In 2020 is een fors bedrag 

uitgekeerd aan artiesten voor niet gespeelde voorstellingen en concerten. Dit was onder andere 

mogelijk dankzij de gerichte noodsteun van het Fonds Podiumkunsten, de provincie Noord-Brabant en 

de gemeente Tilburg. Daarnaast maakte Theaters Tilburg, net als het overgrote deel van de 

ondernemingen in Nederland, dankbaar gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) ter dekking van een deel van de salarislasten. 

 

We besloten restaurant Lucebert definitief te sluiten en het management te verkleinen 

De coronacrisis was niet de enige oorzaak achter het besluit restaurant Lucebert definitief te sluiten 

en het management te verkleinen, maar het zorgde wel voor een onverwachte versnelling daarvan. 

De marges van Theaters Tilburg in het algemeen en specifiek die van restaurant stonden al enkele 

jaren onder druk. We wisten de horeca-omzetten overall gezien met grootschalige evenementen en 

verhuringen altijd wel weer recht te trekken. De afgelopen jaren kozen veel initiatiefnemers van 

commercieel aantrekkelijke evenementen echter voor andere locaties in en rond onze snel 

ontwikkelende stad. De kurk waar onze horeca-exploitatie op drijft werd te klein om ook het 

toegewijde personeelsbestand van het restaurant te dragen. Ook al kregen we tot begin 2020 steeds 

meer gasten over de vloer, het leidde wel tot andere bestedingen. Relatief gezien combineerden elk 

jaar minder gasten hun bezoek aan Theaters Tilburg met een diner in Lucebert. In het vooruitzicht van 

een rampzalig seizoen 20/21 en het simpele feit dat we een restaurant vanwege paracommercie niet 

kunnen financieren uit cultuursubsidies, besloten we dit bedrijfsonderdeel te beëindigen. 
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We bleven ons verbinden aan onze gasten 

Een veranderende wereld, zonder de zekerheden die ons zo vertrouwd waren, vroeg een andere 

manier van communicatie dan voorheen. Niet eerder moesten we zo vaak het teleurstellende bericht 

delen dat een voorstelling of concert niet door kon gaan zoals gepland. We namen ons direct voor om 

onze onzekerheden en onverwachte ontwikkelingen zo transparant en begripvol mogelijk met onze 

gasten te communiceren. Het daagde ons uit om de banden aan te halen en het over andere zaken te 

hebben met hen die ons aan het hart gaan, om ons publiek te verbinden aan de laagdrempelige 

activiteiten die we organiseerden toen er wel kansen waren. En dat leverde een stortvloed aan 

mooie, bemoedigende en troostrijke woorden op. Op die momenten dat we de deuren wel mochten 

openen, resulteerde het daarnaast – in samenhang met de zichtbare en onzichtbare wijzen waarop 

we ons aan de maatregelen en richtlijnen hielden - in een positieve gastbeleving.  

 

De eerste maanden van 2020 waren we druk in gesprek met elkaar en onze gasten om het – een jaar 

daarvoor gelanceerde – nieuwe ambassadeursprogramma door te ontwikkelen. Met het wegvallen 

van het programma, mogelijkheden elkaar te ontmoeten en vaste waarden als een programmaboek, 

konden we echter niet anders dan een pas op de plaats maken. De beloften die we onze 

ambassadeurs maakten, konden door de gedwongen sluiting simpelweg niet altijd vervuld worden. 

Toch konden we rekenen op onze Vrienden en Partners, die zich ondanks alle onzekerheden 

wederom voor een jaar aan ons committeerden.  
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2. MINDER PUBLIEK, MINDER PROGRAMMA 
 

Ondanks alle tegenvallers bleven we flexibel en creatief  

Als belangrijke culturele ontmoetingsplek kwamen we steeds met een nieuw programma, 

verplaatsten we concerten en voorstellingen en bleven we onze bezoekers informeren en waar 

mogelijk te betrekken. We hebben onze energie behouden door steeds te kijken naar wat er wel kan, 

nieuwe programma’s te maken en positief te blijven naar elkaar en onze bezoekers. En op het 

moment dat er geen duidelijk perspectief was voor de korte termijn, haalden we toch energie uit de 

plannen voor de lange termijn. Dat was hard nodig, want veel creatieve oplossingen werden door de 

maatregelen onderuitgehaald, soms nog voor we ze konden lanceren.  

 

Activiteiten en bezoekers 

 2019 2020 ’20 t.o.v. ‘19 

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 

Eigen programmering 429 135.246 198 40.967 -54% -70% 

Overige activiteiten 259 45.890 96 10.191 -63% -78% 

Totaal  688 181.136 294 51.158 -57% -72% 

 

De stilte van het voorjaar werd gevolgd door een levendige zomer 

Waar het reguliere theaterseizoen normaal eindigt in de eerste weken van juni en weer opstart half 

september, trad nu dus een verschuiving op en waren onverwacht druk in de zomer. Naast een 

aanvullend programma in de zalen boden we het publiek ook buitenvoorstellingen. Het terras van 

restaurant Lucebert werd voor de gelegenheid uitgebreid met zoveel mogelijk tafeltjes en stoelen die 

we binnen de anderhalvemeternorm kwijt konden. Dankzij een overdekt buitenpodium en de 

verplaatste bomen van het Koningsplein boden we in intieme setting op vrijdag- en zaterdagavond 

liveprogramma op het buitenpodium: singer-songwriter Stephanie Struijk, Tilburgs talent zoals de 

Prima Donna’s en Dr. Brass, Nina June, Martijn Fischer zingt Hazes, Karin Bloemen en Cor Bakker, 

Charly Luske & band, Eric Vaarzon Morel en Miroca Paris. Net na de zomervakantie bouwde Het 

Zuidelijk Toneel een reuzenrad op voor de concertzaal, daarin speelden ze enkele dagen achtereen de 

coronaproof voorstelling Radman. 

 

Het najaar bracht teleurstellingen en onverwachte hoogtepunten 

Net voor we weer moesten sluiten in oktober presenteerden we een programma van het Tilburgse 

theatercollectief De Kwekerij. Zij organiseerden drie dagen achtereen Het Oogstfeest: een 

coronaproof tour langs vier kleine voorstellingen op onverwachte plekken in de schouwburg. De 

verplaatsingen van grote cabaret- en muziekprogramma's naar de zaal van 013 (Rob de Nijs, Martijn 

Koning, Henry van Loon en Ramón Valle & Typhoon) werden weer geannuleerd, Lichtpuntjes in 

december (een passend en alternatief programma in de decembermaand) werd halverwege 

afgebroken. We bedachten een schitterende oplossing om de kern-educatievoorstelling Tori van 

HNTJong maar liefst acht keer te spelen om honderden leerlingen te kunnen bedienen. Maar helaas, 

de teller bleef op slechts twee voorstellingen staan, omdat vanaf 15 december ook dat niet meer 

mocht. Ten slotte besloten we tijdens de tweede lockdown artiesten aan huis te gaan bezorgen. Zo 

brachten we bijvoorbeeld solisten van Scapino Ballet Rotterdam en pianist Jan-Willem Rozenboom bij 

onze gasten thuis, tot de derde lockdown ook dit onmogelijk maakte. 
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Aantal bezoekers per zaal 
voor de eigen programmering 

 activiteiten bezoekers 

concertzaal 2017 85 29.100 

  2018 101 30.373 

 2019 92 32.798 

 2020 49 12.238 

schouwburg 2017 175 87.837 

 2018 170 86.963 

 2019 189 88.660 

 2020 77 23.563 

studio 2017 137 13.903 

  2018 127 12.756 

  2019 130 12.702 

 2020 50 3.932 

overig 2017 - - 

  2018 6 170 

  2019 3 51 

 2020 15 775 

extern 
 

2017 - - 

 2018 1 313 

 2019 15 1.035 

 2020 7 459 

 

Een forse daling van de zaalbezetting 
Natuurlijk daalde het gemiddelde aantal gasten dat een activiteit bezocht als gevolg van de 
beperkende maatregelen. In de eerste week van maart dachten we nog aan de beperkingen te 
kunnen ontglippen, maar na de persconferentie van 12 maart 2020 was het duidelijk. Bij de opstart in 
de zomer golden achtereenvolgens capaciteiten van 30 en 100 gasten en ten slotte tot de tweede 
lockdown de capaciteit bij 1,5 meter (rond de 200 gasten in de twee grote zalen, slechts 45 in de 
studio). 

 

Nauwelijks mogelijkheden voor festivals 

Waar we in 2019 nog trotse teksten schreven over de festivals binnen Theaters Tilburg, bood 2020 

een schamele aanblik. Het begon met de afgelasting van Better Get Hit, dat vanwege beperkte 

financiële mogelijkheden haar ambities niet waar kon maken. Daar stond de geslaagde samenwerking 

met het Holland Dance Festival tegenover: samen met De Nieuwe Vorst boden we twee 

internationale voorstellingen (Aterballetto en Cie Jasmin Morand) als dependance van dit Haagse 

dansfestival. Dat was meteen ook het laatste festival dat jaar, als gevolg van de beperkingen werden 

Make It (jazz), Circolo (circus) en Spruit (jeugd) afgelast. 

Overige voorstellingen, concerten en andere activiteiten 

 2019 2020 ’20 t.o.v. ‘19 

 activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers activiteiten bezoekers 

maatschappelijke activiteiten 
94 22.807 37 4.618 -61% -80% 

educatieve activiteiten 
47 6.331 26 2.938 -45% -54% 

amateurvoorstellingen 
19 6.403 2 640 -89% -90% 

commerciële activiteiten 
32 7.452 9 968 -72% -87% 

randprogramma 
53 2.640 16 942 -70% -64% 

rondleidingen 
14 257 6 85 -57% -67% 

Totaal 
259 45.890 96 10.191 -63% -78% 
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T*Agency: de kroon op het traject MeeMaakpodia 

Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie werken we sinds 2018 gericht aan onze verbinding 

met jongeren. Het fonds besloot bij uitzondering om voor Theaters Tilburg over te gaan tot een 

tweede beschikking voor de jaren 2020 en 2021, wat heeft geleid tot de lancering van T*Agency, een 

eigen en eigenwijs platform voor 18- tot 30-jarige creatieve Tilburgers. De intentie is om in ieder geval 

twee avonden per maand vrij te houden voor de programmering van evenementen die uit T*Agency 

voortkomen, al stak corona daar dit eerste jaar een stokje voor. Daarentegen heeft de T*Agency-

community wél vorm gekregen, wisten we hen online te enthousiasmeren en betrekken, en hebben 

we op die manier een gezonde basis gelegd om jonge mensen met uiteenlopende interesses te 

verbinden met elkaar én aan de organisatie. In de community kunnen jongeren op verschillende 

manieren participeren, van laagdrempelig tot in een leidende rol: van het bijwonen van (online) 

events, tot zitting in onze Junior Board, en van het deelnemen aan een masterclass tot het zelf 

organiseren van een event. Alles draait op en om de input van de members zelf. 

 

Theater Inclusief en het traject MeeMaakpodia 

Theaters Tilburg is partner van Theater Inclusief, een landelijk samenwerkingsprogramma waarbij we 

invulling proberen te geven aan de Code Diversiteit & Inclusie. Deze code biedt ons een focus op het 

onderwerp diversiteit en inclusie op het terrein van het personeel, publiek, programma en partners. 

We programmeerden, naast de reguliere programmering waarmee een breed en divers bereik wordt 

nagestreefd, met de deelnemende theaters voorstellingen van niet-westerse makers. We trokken 

daarbij samen op in de marketing en doen gezamenlijk publieksonderzoek. Daarnaast blijken de 

activiteiten die we in het kader van het traject MeeMaakPodia organiseren te leiden tot actieve 

verbindingen met nieuwe partners en nieuwe doelgroepen.  

 

Veerkracht bij educatie 

Er is wonder boven wonder op het terrein van educatie meer gelukt dan je zou denken, in dit 

coronajaar. Tot 13 maart hadden we volle zalen met leerlingen voor theater, dans en klassieke 

muziek. Daarna werd het oorverdovend stil. Om toch iedereen te kunnen betrekken, presenteerden 

twee basisscholen in juni de films van hun eindmusical in de grote zaal van de schouwburg. In 

september en oktober werden naast het geplande programma ook enkele voorstellingen ingehaald, 

en ook in de weken tussen de tweede en derde lockdown slaagden we er in om onze 

educatievoorstellingen uit te voeren, met als bijzonder voorbeeld de reeds genoemde 

kernvoorstelling Tori van HNTjong. Dat we tot creatieve alternatieven kwamen, komt vooral door de 

enorme veerkracht van gezelschappen, onze afdelingen Educatie, Programmering en Techniek, de 

kunstvakdocenten, de vervoersmaatschappij, CiST én de scholen. Op al deze plekken in ons netwerk 

was een enorme drive om door te zetten, te blijven zoeken naar alternatieven, om wél te spelen, wél 

door te puzzelen, om wéér te schakelen.  

 

Makers en studenten op het podium en veilig achter gesloten deuren 

En net als bij educatie slaagden we er ondanks de beperkingen in om aan een deel van onze zelf 

gestelde opdracht te voldoen. Zo toonden we kort voor de lockdown voorstellingen van het Tilburgse 

collectief Zwermers en de Stormkamer van Hanna van Mourik-Broekman. En in december, toen het 

net even kon, toonden we een keur van Tilburgse makers tijdens de Prejavu-XL. Daarnaast was er een 

continue stroom van makers die dankbaar (en gratis) gebruikmaakten van de Vrije Ruimte, ook toen 

er in de rest van het gebouw geen publiek meer werd toegelaten. Dat was ook het geval bij de 

producties van Fontys Muziektheater, Musical en Circus. Zij werkten en presenteerden zonder 

publiek, waarmee hun prestaties voor een groot deel ongezien bleven. 
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Nauwelijks grote commerciële en maatschappelijke activiteiten 

Met het besluit van de Carnavalsstichting Tilburg om de Kruikenconcerten te verplaatsen naar 

Poppodium 013 kwam aan een lange traditie een einde; de activiteiten van KV De Flepsteppers voor 

verschillende doelgroepen tijdens carnaval gingen wel door. Kort daarna volgde de lockdown 

waarmee het overgrote deel van de commerciële activiteiten werd afgelast of (vaak een jaar) 

verplaatst. Ook onze businessclub KoBra had qua activiteiten de nodige tegenvallers te verwerken, zo 

werd het voorjaarsgala en het gros van de sponsorvoorstellingen afgelast. In september bleek het 

mogelijk een geslaagde seizoensopening te organiseren met de Masterclass Geluk van Guido Weijers 

op het voortoneel en een anderhalvemeter-diner voor 110 gasten op het podium van de grote zaal 

van de schouwburg. Voor het KoBra-najaarsgala weken we met meer dan 400 gasten uit naar 

Poppodium 013 waar Guus Meeuwis zijn coronaproof Club Zoveel had ingericht. 
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3. ORGANISATIE, BESTUUR EN TOEZICHT 
 
Doorbetaling van personeel, maar ook afscheid van veel toegewijde medewerkers 

De NOW-regeling bood ons de mogelijkheid om oproepmedewerkers in het tweede en vierde 

kwartaal door te betalen conform de gemiddelde inzet in de periode daarvoor. Daarmee konden we 

maar voor een deel voldoen aan de wens van de rijksoverheid om werkgelegenheid te behouden. In 

het vooruitzicht van een lange periode met lege zalen en een financieel nijpende situatie is namelijk 

besloten om aflopende contracten met oproepmedewerkers niet te verlengen. Daarnaast is afscheid 

genomen van de vaste krachten van restaurant Lucebert. Daarmee is onze vaste personeelsformatie 

gedaald van 44 naar 39 fte (situatie 1 januari 2020 versus 1 maart 2021). De bezuinigingen hebben 

een gat geslagen in onze flexibele schil, in het management en in de horeca. We hebben de 

kernorganisatie teruggebracht tot een omvang waarmee we denken in staat te zijn het 

prestatievolume te leveren dat we ons voor 2021 hebben voorgenomen.  

 

Hollen of stilstaan, thuis, in onze gebouwen of elders 

Na de eerste golf dit voorjaar constateerden we dat tijdens een lockdown de werklast niet eerlijk kan 

worden verdeeld. Enerzijds veroorzaakt de verschuiving en annulering van voorstellingen enorm veel 

administratief werk, maar met het verdwijnen van de normale operatie veranderde er veel op de 

werkvloer. De operationele medewerkers kwamen grotendeels zonder werk te zitten. Tijdens de 

lockdowns is er druk geklust (online en offline, zichtbaar en onzichtbaar, fysiek en mentaal) waarmee 

veel voorbereidend werk is gedaan dat anders wellicht was blijven liggen. Er waren ook medewerkers 

die na een tijdje graag meer bevredigend werk wilden doen. Vandaar dat een aantal vaste 

medewerkers is gaan werken bij Thuisorganisatie De Wever en in het Elisabeth Tweesteden 

Ziekenhuis. Net als de rest van werkend Nederland is het overgrote deel van de 

kantoorwerkzaamheden tijdens de lockdowns verplaatst naar huis. Gelukkig waren we dankzij een 

adequate ICT-infrastructuur al in 2019 grotendeels overgestapt naar het werken in de cloud, zodat dit 

geen aanmerkelijke problemen opleverde. 

 

De samenstelling van de organisatie 

We voeren een operationeel bedrijf met een functionele organisatiestructuur. De omvang van de 

vaste formatie is na de afronding van de reorganisatie fors afgenomen. Daarnaast is een afnemend 

beroep gedaan op oproepmedewerkers; dat aantal daalde van 94 naar 36 medewerkers. Binnen de 

organisatie konden we in 2020 geen betaalde stage- en werkervaringsplaatsen bieden.  

Sinds 2017 zagen we jaarlijks een lichte toename in het ziekteverzuim als gevolg van een aantal 

langdurig zieke medewerkers. In 2020 is tijdens de coronacrisis het gemiddelde ziekteverzuim juist 

fors gedaald (van 4,1% in 2019 naar 3,1% dit jaar). 

Binnen het totale personeelsbestand hadden we tot nu toe een gelijkmatige verdeling in 

leeftijdscategorieën, maar als gevolg van de noodgedwongen bezuinigingen hebben we van veel 

jonge medewerkers afscheid genomen. Daarmee is de gemiddelde leeftijd gestegen, want onze vaste 

medewerkers zijn doorgaans ouder dan de oproepmedewerkers.  

We streven ernaar om ook binnen het personeelsbestand zoveel mogelijk diversiteit te creëren en zo 

een weerspiegeling te zijn van de samenleving: iedereen is welkom. Dit houdt ook in dat we ons extra 

richten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een arbeidsbeperking (ook in het 

kader van de Participatiewet) en daar binnen de formatie extra ruimte voor reserveren. We namen in 

2020 actief deel aan bijeenkomsten georganiseerd door het UWV en onderhouden intensief contact 

met hen met betrekking tot arbeidsparticipatie.  
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Ondernemingsraad (or) 

De ondernemingsraad had in 2020 regelmatig formeel overleg met de directeur-bestuurder, 

daarnaast schoof hij op verzoek aan bij het reguliere overleg. Op de agenda stonden dit jaar, naast het 

reguliere jaarplan en personeelsplan, met name de gevolgen van corona, waaronder het 

voorgenomen besluit tot sluiting van restaurant Lucebert. De ondernemingsraad heeft na gedegen 

afweging en op basis van de op dat moment geleverde cijfers en prognoses de directie laten weten 

dat de sluiting van restaurant Lucebert en de verkleining van het managementteam onvermijdelijk 

was, omdat anders de financiële positie van Theaters Tilburg in gevaar zou komen. Daarbij heeft ze de 

directie van kritische, constructieve adviezen voorzien voor de implementatie van dit besluit. Eind 

2020 zouden er OR-verkiezingen worden gehouden. In overleg met directie en medewerkers is echter 

besloten om deze verkiezingen een jaar uit te stellen. Dit omdat het in verband met corona voor alle 

partijen prettig is om een goed ingewerkte OR te hebben.  

 

Vertrouwenspersoon 

Voor zaken die niet kunnen worden besproken met de leidinggevende of met andere mensen binnen 

de organisatie is er een vertrouwenspersoon. Deze functie wordt ingevuld door mevrouw Elke 

Groeneveld. Zij werkt op de hoofdvestiging van Fontys Hogescholen in Eindhoven, ze is daar al ruim 

vijftien jaar hrm-professional. Op onze beurt treedt onze personeelsmedewerker op als 

vertrouwenspersoon van Factorium Podiumkunsten. 

 

Directeur-bestuurder 

Theaters Tilburg kent een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Rob 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 gebeurt op basis van 

richtlijnen van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.  

 

Raad van toezicht (rvt) 

De raad van toezicht bestond eind 2020 uit zes leden. Mevrouw E. Huizen treedt op als voorzitter. De 

raad bestaat verder uit mevrouw M. van Eijndhoven, mevrouw M. Melis, de heer J. Buckens, de heer 

H.G. van Liempd en de heer G.J. van den Nieuwenhoff. Per 1 januari 2021 is de heer Buckens 

afgetreden, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Er zijn twee vacatures opengesteld. 

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onbezoldigd.  

De raad van toezicht kwam in 2020 vijf keer formeel bijeen in aanwezigheid van de directie. De 

gevolgen van corona voor de bedrijfsvoering, het strategische beleid ’21-‘24, het jaarplan, de 

financiën en de samenstelling van de raad waren hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen. 

Regelmatig vindt overleg plaats tussen individuele leden van de raad en de directie en eens per jaar is 

er overleg tussen (een afvaardiging van) de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Er zijn twee 

vaste commissies werkzaam binnen de raad van toezicht: een audit- en een remuneratiecommissie. 

De raad van toezicht heeft in haar vergadering van 23 maart de jaarrekening over het boekjaar 2020 

goedgekeurd.   
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4. VERANTWOORDING FINANCIËN 
 

4.1 De financiële resultaten van een bizar jaar 

 

Een enorme daling van de omzet, gerichte steun voor de culturele basisinfrastructuur 

In 2020 was Theaters Tilburg meer dagen gesloten dan geopend, gedurende maar liefst 229 dagen 

was het niet toegestaan om activiteiten te ontplooien. In combinatie met de beperkende maatregelen 

zorgde dit voor een terugval van de eigen inkomsten van vijf miljoen in 2019 naar anderhalf miljoen in 

2020. Gelukkig slaagden we erin om de activiteitgebonden lasten fors terug te dringen en ontvingen 

we een gerichte bijdrage van het Fonds Podiumkunsten, provincie en gemeente. Het positieve 

verschil tussen eigen inkomsten en activiteitgebonden lasten was voor 2020 begroot op ruim acht 

ton; de realisatie bleek bijna twee ton negatief. Dankzij die gerichte bijdrage eindigde dat 

tussenresultaat op € 625K positief (waar een resultaat van € 813K was begroot).  

 

Personele kosten: forse daling naast hoge incidentele kosten en baten 

Als gevolg van het fors lagere activiteitenniveau wisten we in 2020 de personele kosten met ruim vier 

ton terug te dringen (ten opzichte van 2019), ondanks het feit dat we onze oproepmedewerkers 

tijdens de lockdown-periodes conform de wettelijke regels hebben uitbetaald.  

Theaters Tilburg begroting

in € 1.000 2019 2020 2020

Baten
Programma 2.774€         905€            2.904€         1.999-€         
Activiteiten 482€            125€            458€            333-€            
Horeca 1.221€         313€            1.361€         1.047-€         
Sponsors 100€            95€              98€              3-€                
Overig 413€            115€            367€            252-€            
Subtotaal baten 4.990€         1.553€         5.187€         3.634-€         

Activiteitgebonden lasten
Programma 2.768-€         890-€            2.742-€         1.852€         
Activiteiten 251-€            73-€              222-€            149€            
Horeca 376-€            114-€            417-€            303€            
Sponsors 58-€              1-€                55-€              54€              
Marketing 319-€            164-€            275-€            111€            
Exploitatie 662-€            507-€            663-€            156€            
Subtotaal activiteitgebonden lasten 4.433-€         1.749-€         4.374-€         2.625€         

Tussenresultaat 556€            196-€            813€            1.009-€         
Incidentele bijdrage FPK/Brabant/Tilburg 821€            821€            
Tussenresultaat na bijdrage 556€            625€            813€            188-€            

Vaste lasten
Personeel 3.300-€         2.875-€         3.310-€         435€            
Incidentele reorganisatiekosten -€             622-€            622-€            
Incidentele NOW1 en NOW3 bijdragen -€             360€            360€            
Algemene kosten 322-€            239-€            375-€            137€            
Kapitaal 322-€            296-€            313-€            17€              
Huur (* 1.633-€         1.675-€         1.677-€         1€                
Subtotaal vaste lasten 5.577-€         5.347-€         5.675-€         328€            

Tussenresultaat 5.021-€         4.722-€         4.863-€         141€            

Subsidie gemeente Tilburg - huur (** 1.395€         1.517€         1.519€         2-€                
Subsidie gemeente Tilburg - exploitatie 3.427€         3.344€         3.344€         0€                

Overall resultaat 198-              139              0                  139              

(* huur met ingang van 2018 verhoogd met €395.095 / jaar, bedrag is niet ge ïndexeerd
(** huursubsidie is totale huur minus €155.390 voor de huur van restaurant Lucebert

 verschil 

begroting en 

realisatie 
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Met name de incidentele kosten en baten hebben echter een fors effect op de exploitatie. We 

ontvingen ruim 3,5 ton aan NOW-vergoedingen ter dekking van de personele lasten, tegelijkertijd zijn 

we gedwongen een bedrag van meer dan zes ton te voorzien voor de personele kosten die 

voortvloeien uit de afvloeiing van personeel (transitievergoedingen, salarisverplichtingen en het eigen 

risico voor de WW). Alles bij elkaar leidde dit tot een daling van de personeelskosten van 3,3 miljoen 

(realisatie 2019 en begroting 2020) naar 3,1 miljoen (realisatie 2020). 

 

Hand op de knip en gericht investeren 

Zoals hiervoor beschreven leidden minder activiteiten uiteraard tot een daling van de 

activiteitgebonden lasten, maar ook de algemene kosten en kapitaallasten zijn fors teruggeschroefd. 

Tezamen leidde dit tot een bezuiniging van ruim anderhalve ton ten opzichte van de begroting. 

 

Dankzij bijsturing van de uitgaven en ruimhartige steun is er een positief overall resultaat 

Het is bijzonder om vast te stellen dat in een tijd van crisis en een wereldwijde pandemie het jaar met 

een positief resultaat van bijna anderhalve ton wordt afgesloten. Naast het eigen ingrijpen is dat met 

name te danken aan de ruimhartige steun van de verschillende overheden; de subsidieafhankelijkheid 

van Theaters Tilburg is net als bij alle andere publieke en openbare ondernemingen in dit jaar tot 

ongekende hoogte gestegen. Maar op 1 januari 2021 verkeerden we niet plots in een andere wereld, 

de crisis gaat onverminderd voort en de vooruitzichten zijn onzeker. 

  

Theaters Tilburg heeft voldoende eigen vermogen 

Aan het begin van het jaar 2020 hadden we bijna een miljoen aan eigen vermogen, net voldoende om 

aan de norm van 20% van de eigen inkomsten te komen. Onze calculaties halverwege het jaar (waarin 

we nog geen weet hadden van een tweede of zelfs derde golf) lieten zien dat dit vermogen zonder 

ingrijpen in korte tijd zou verdampen als gevolg van het negatieve resultaat op de horeca. Daarop 

baseerden we de beslissing om de restaurant-activiteiten te beëindigen. Het resultaat van 2020 zullen 

we de komende tijd gericht inzetten om onze (feitelijke en morele) verplichtingen naar artiesten en 

het publiek waar te kunnen maken. Ook bij capaciteitsbeperkende maatregelen zullen we 

verlieslatende voorstellingen en concerten brengen. 

 

Opmerkelijke verschillen op de balans 

Normaal hebben we een fors bedrag aan vooruitbetaalde entreegelden van gasten. Die post is fors 

gekrompen, ondanks de ‘bewaar je ticketregeling’ en de bijschrijving van kaartgelden op de digitale 

gastaccounts. Daar staat tegenover dat de eigenaar van ons pand ons in staat heeft gesteld om de 

betaling van een half jaar huur op te schorten tot het voorjaar van 2022. Op basis van onze 

liquiditeitsprognoses voor 2021 stellen we vast dat we veel eerder aan die huurverplichting kunnen 

en zullen voldoen. In de volgende paragraaf wordt op onze vooruitzichten ingegaan. 
 

4.2 De financiële vooruitzichten voor de komende jaren 
 

Wat we wel en niet kunnen beïnvloeden 

De belangrijkste knop waar we als organisatie aan kunnen draaien om de exploitatie te beïnvloeden, 

is de omvang van de prestaties. Presenteerden we in 2019 nog 420 voorstellingen en concerten, voor 

2020 was dat in de planning al gedaald naar 375 (conform de subsidie-overeenkomst). Voor 2021 

schroeven we dat verder terug naar 300, om vervolgens met een tussenstap terug te keren naar het 

oude prestatieniveau. Dit volume is direct bepalend voor onze personele inzet en voor de inkomsten. 

Daarnaast is het uiteraard van belang dat we voldoende horeca- en commerciële inkomsten 

realiseren, maar dit zal zeker in de eerste twee jaar niet eenvoudig zijn. In de laatste plaats kunnen we 

uiteraard onze personele lasten (nog) verder terugschroeven, waarbij in aanmerking genomen moet 
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worden dat we er reeds van uit zijn gegaan dat we naast de bezuiniging op Lucebert en een deel van 

het management reeds afscheid hebben genomen van het overgrote deel van de 

oproepmedewerkers. 

 

Binnen drie jaar terug in balans 

Als gevolg van de capaciteitsbeperkingen en de schade aan de productiezijde van de sector zal de 

omvang en complexiteit van toerende voorstellingen een stuk kleinschaliger zijn dan voorheen. Dat 

beïnvloedt het publieksbereik en de ticketprijs, en hoewel daarmee ook onze inkoopkosten dalen, zal 

het rendement de eerste jaren nog negatief zijn. Er is dus een programmabudget nodig om 

voorstellingen mogelijk te maken; pas voor 2024 gaan we ervan uit dat er een positief rendement kan 

worden gerealiseerd op voorstellingen. 

In diezelfde lijn verwachten we dat de inkomsten uit maatschappelijke en zakelijke activiteiten van 

derden gestaag zullen aantrekken, maar dat de omzetten per gast enige tijd achterblijven. Ten 

opzichte van de vorige beleidsperiode is er daarnaast een belangrijke wijziging in de omzetten uit 

horeca en catering. We rekenen in onze begroting wel met omzet uit drankverkoop; de omzet (c.q. 

toeslag) uit catering hebben we vooralsnog als pro memorie opgenomen. 

 

We gaan uit van onverminderde steun van overheden en derden 

We vertrouwen erop dat de gemeentelijke subsidie voor de periode ‘21-’24 blijft gehandhaafd op het 

niveau van 2020 en jaarlijks zal worden geïndexeerd. Zo hebben we ook de bijdragen van het Fonds 

Podiumkunsten voor onze reguliere programmering, de bijdrage van trouwe sponsors (CZ, InBev en 

Stichting Jacques de Leeuw), KoBra en de inkomsten van ons loyaliteitsprogramma gehandhaafd. 

Daarnaast voorzien we net als andere jaren projectgerichte sponsors en subsidies, we hebben de 

additionele kosten en de inkomsten van dat soort projecten in deze begroting buiten beschouwing 

gelaten.   

 

We doen de noodzakelijke investeringen  

Het streven is erop gericht om alleen investeringen te doen die passen binnen de vrijval van de 

kapitaallasten. Investeringen in de komende twee jaar vloeien voort uit de voornemens die in dit 

beleidsplan zijn gepresenteerd. De belangrijkste daarvan zijn het theatercafé, de vereisten voor de 

digitale ontwikkelingen en het nieuwe werken, de vervanging van bedrijfskleding en enkele 

vervangingsinvesteringen (kleedkamers, vloerbedekking en bewegwijzering). 

 

We zijn zuinig en dringen kosten zo ver mogelijk terug 

Aan de kostenkant hebben we de consequenties voor programma, activiteiten, sponsoring en horeca 

afgeleid uit de omzet. Daarbij hanteren we kengetallen uit de afgelopen jaren, aangevuld met 

inschattingen van de situatie op het moment van het maken van de begroting. De marketingkosten 

ontwikkelen zich in samenhang met ons activiteitenaanbod en publieksbereik. Na de 

programmakosten vormen de personeelskosten de grootste post. Daarin komt de terugval van onze 

personeelsformatie en de verlaagde inzet van oproepmedewerkers tot uiting. 

We voorzien geen stijging van de huur die het vastgoedbedrijf van de gemeente ons in rekening 

brengt. Er zijn in 2020 aanmerkelijke bezuinigingen doorgevoerd op de exploitatiekosten. Deze kosten 

zijn deels afhankelijk van het publieksbereik en het activiteitenniveau en zullen de komende jaren 

licht stijgen. De algemene bedrijfskosten stijgen iets als gevolg van de transitie van ICT-hardware naar 

ICT-licenties.  

 

Onderstaand overzicht toont de verwachte ontwikkeling van de exploitatie van Theaters Tilburg in 

deze planperiode (versie december 2020). We voorzien dat we in 2021 en 2022 nog ernstig uit balans 

zullen zijn; vanaf 2023 voorzien we een stabiele exploitatie. 
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Dankzij overheidssteun in 2020 is er begin 2021 voldoende eigen vermogen 

Theaters Tilburg is dankbaar voor de steun die in 2020 van de overheden is ontvangen. Het stelde ons 

in staat om de bedrijfsvoering in stand te houden en de schade als gevolg van de coronacrisis te 

beperken. Deze beleidsperiode kunnen we daardoor starten met een gezond eigen vermogen. Zonder 

aanvullende steunmaatregelen in 2021 en 2022 zal dat vermogen echter nagenoeg verdampen, 

waarmee de liquiditeit en stabiliteit van de stichting in gevaar kunnen komen. Voor het eerste en 

tweede kwartaal van 2021 zullen we een beroep doen op de generieke steunmaatregelen zoals NOW 

en TVL, waarmee naar verwachting een belangrijk deel van het getoonde tekort kan worden 

opgevangen. 
 

  

Begroting Theaters Tilburg 2021 2022 2023 2024

in € 1.000

Baten

Programma 979€          1.819€       2.445€       2.682€       

Activiteiten 203€          229€          454€          528€          

Horeca 250€          386€          661€          752€          

Sponsors 100€          77€            77€            77€            

Overig 122€          243€          321€          366€          

Subtotaal baten 1.654€       2.754€       3.958€       4.405€       

Activiteitgebonden lasten

Programma 1.057-€       1.842-€       2.359-€       2.541-€       

Activiteiten 170-€          186-€          309-€          349-€          

Horeca 65-€            98-€            166-€          188-€          

Sponsors 55-€            55-€            55-€            55-€            

Marketing 225-€          236-€          250-€          250-€          

Exploitatie 590-€          595-€          597-€          629-€          

Subtotaal activiteitgebonden lasten 2.162-€       3.012-€       3.736-€       4.012-€       

Tussenresultaat 508-€          258-€          222€          393€          

Vaste lasten

Personeel 2.550-€       2.621-€       2.741-€       2.901-€       

Algemene kosten 297-€          337-€          362-€          373-€          

Kapitaal 288-€          305-€          305-€          305-€          

Huur (* 1.676-€       1.676-€       1.676-€       1.676-€       

Subtotaal vaste lasten 4.811-€       4.939-€       5.084-€       5.255-€       

Tussenresultaat 5.319-€       5.197-€       4.862-€       4.862-€       

Subsidie gemeente Tilburg - huur (* 1.520€       1.520€       1.520€       1.520€       

Subsidie gemeente Tilburg - exploitatie 3.342€       3.342€       3.342€       3.342€       

Overall resultaat 457-€          335-€          -€           -€           

(* huursubsidie is totale huur minus de huur van voormalig restaurant Lucebert

Ontwikkeling eigen vermogen 549€          214€          214€          214€          

Eigen vermogen/subtotaal baten (norm 20%) 33% 8% 5% 5%
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4.3 Hoe we ons verhouden tot richtlijnen en codes 
 

De financiële administratie is in eigen beheer 

De administratie is geheel 2020 in eigen beheer gevoerd, onder verantwoordelijkheid van controller 

mevrouw C. Pijs. Uit de interim- en eindcontrole van onze accountant blijkt dat de financiële 

processen van Theaters Tilburg op orde zijn. 

 

Fair practice en fair pay zouden vanzelfsprekend moeten zijn 

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in onze sector op basis van vijf 

kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code biedt een 

handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk 

komt. Binnen Theaters Tilburg werken we met de cao Nederlandse Podia, dus voor ons eigen 

personeel is ‘fair pay’ vanzelfsprekend. De keren dat we zelf als producent optreden (bij activiteiten in 

het kader van het programma MeeMaakPodia, of bij Music & Dinner Sensations) respecteren we de 

inkomstennormen. Voor de artiesten op onze podia is dat anders. We gaan ervan uit dat 

gezelschappen, producenten en impresariaten hen eveneens eerlijk belonen.  

 

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.  

 

We voldoen aan de richtlijnen van de gemeente Tilburg 

We verkrijgen normaliter onze middelen voor net iets minder dan de helft 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. 
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BIJLAGE 1:  
NEVENFUNCTIES DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT 

 

Bestuur 

 

De heer ir. R.P.A. van Steen 

Nevenfuncties van de heer Van Steen: 

▪ bestuursadviseur Stichting KoBra 

▪ voorzitter Cultuuralliantie Tilburg 

▪ bestuurslid Stichting Makershuis Tilburg 

▪ penningmeester Stichting Tilburg Dansstad 

▪ bestuurslid Stichting Binnenstad Management Tilburg 

▪ penningmeester Stichting Tafel Gelijkgestemde Theaterdirecties 

▪ bestuurslid stichting Nationale Musical Tour 

▪ voorzitter Stichting Raamwerk 

▪ voorzitter Nederlandse Dansjury van de VSCD 

en daarmee redactielid van de Nederlandse Dansdagen 

 

Raad van toezicht 

 
Mevr. A.E. Huizen, voorzitter 
hoofdfunctie: senior adviseur public affairs gemeente Breda 
nevenfuncties: 

▪ bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Brabant 

▪ lid raad van toezicht KunstLoc 

 
Mevr. M.L.E. van Eijndhoven 
(neven)functies: 

▪ voorzitter ButtonUp Goirle 

 
Dhr. J.G.H.M. van Liempd 
hoofdfunctie: managing director Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University 
nevenfuncties: 

▪ lid raad van toezicht, lid auditcommissie, ContourdeTwern 

▪ bestuurslid HealthNet TPO, Amsterdam 

▪ lid management board, center for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milaan, Italië. 

▪ lid Awards & Talent Committee, European Association for Internationalisation, Amsterdam 

▪ voorzitter van het bestuur van de stichting Zanskar – ‘sTonge, Amsterdam 

 
Mevr. M.I. Melis 
hoofdfunctie: senior jongerenwerker R-Newt en adviseur participatie en vrijwillige inzet -vrijwilligers Tilburg 
(ContourdeTwern) 
nevenfuncties: 

▪ bestuurslid stichting Corpo Maquina 

▪ zzp'er/ ondernemer Maria Melis Systemisch Coaching 

 
Dhr. G.-J. van den Nieuwenhoff 
(neven)functies: 

▪ Voorzitter Algemeen Bestuur Stichting Tilburg Trappers 

▪ Voorzitter Stichting Continuïteit Tilburg Trappers 

▪ Adviseur Rotterdam Ahoy NV 

▪ Directeur Herfstoogst BV 


