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SAMEN

Juist in deze tijd toont een theater zijn belangrijke meerwaarde. Niet alleen omdat er afleiding is en de mogelijkheid wordt 
geboden aan de alledaagse werkelijkheid te ontsnappen, maar juist ook om houvast en momenten van verbinding en 
gezamenlijkheid te bieden. Door de coronamaatregelen hebben we de voordeur moeten sluiten voor het publiek, maar de 
achterdeur stond voor iedereen zoveel als mogelijk open. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt door diverse instanties, 
maatschappelijke partijen en de culturele sector. Van schoolmusicals tot livestreams, van benefietvoorstellingen tot filmlocatie en 
van exposities tot examentrainingen. Het grote toneel was zelfs het podium voor een huwelijksvoltrekking. 

De gesprekken over de nieuwe entree van het theater gaan voorspoedig en verlopen in een goede sfeer met het ambtelijk 
ontwerpteam. Als stip op de horizon zien wij als theaterorganisatie graag dat de nieuwe entree uiterlijk is gerealiseerd in het jaar 
dat Schiedam haar 750-jarige bestaan viert. 

We zijn de rijksoverheid, de gemeente Schiedam, met name de wethouder cultuur en het verdere college van Burgemeester en 
Wethouders, tezamen met de teamleider cultuur, zeer dankbaar dat zij ons gedurende het afgelopen seizoen steeds te hulp zijn 
geschoten. 

Tenslotte spreek ik mijn grote dank uit aan het theaterteam. Het toont opnieuw aan dat het in staat is onder complexe en steeds 
veranderende omstandigheden de schouders eronder te zetten waar het nodig is en met elkaar te lachen waar het kan. Samen.  

Rob Roos
Directeur 

SAMENVATTING

Programma
• We presenteerden 57 theatervoorstellingen.  
• We verzorgden 95 maatwerkactiviteiten.
• We ontvingen 21.470 bezoeken.

Financieel
• We hebben € 162.000 (10%) eigen baten gerealiseerd door 

ondernemerschap. 
• We ontvingen € 1.511.000 aan gemeentelijke co-financiering.
• In de co-financiering door de gemeente is € 691.000 opgenomen 

voor huur en servicekosten (door teruggave servicekosten 
voorgaande jaren fors lager). 

• Voor de uitvoering van onze taak is na aftrek van de huur en de 
servicekosten  
€ 820.000 beschikbaar.

• We hebben uit hoofde van de NOW-regeling een bedrag van € 
277.000 ontvangen. 

• We hebben uit hoofde van de TVL-regeling een bedrag van € 
348.000 ontvangen. 

• We hebben intern € 101.000 eenmalige bezuinigingen 
doorgevoerd op de verhuuractiviteiten en € 259.000 eenmalige 
bezuinigingen doorgevoerd op de personeelskosten. 

• Theater aan de Schie huurde voor een bedrag van € 45.000 de 
kleine zaal in het Wennekerpand.

• Het bedrijfsresultaat is € 406.000 positief.
• Het resultaat wordt gereserveerd voor toekomstige tekorten en 

vervangingsinvesteringen.

TOTALEN BEZOEKEN

TOTALE COFINANCIERING
DOOR GEMEENTE: € 1.511.000

FINANCIEEL RESULTAAT
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Theatervoorstellingen

Resultaat (x € 1000)  2020/2021 2019/2020 2018/2019   2017/2018 
Baten 1.688 2.544 3.099 2.744 
Lasten 1.282 2.506 3.091 2.740 
Bedrijfsresultaat +406 +38 +8 +4 

AANVRAGEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Theater aan de Schie prognosticeerde in december 2020 een onvoorzien tekort van
€ 75.000 voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021. De gemeente heeft dit bedrag overgemaakt als aanvullende subsidie. 
Op het moment van prognosticeren was nog veel onduidelijk. Gebleken is dat de steunmaatregelen het gehele seizoen konden 
worden aangesproken. 

LIQUIDITEITEN
Door de aanvullende subsidie en aangevraagde landelijke steunmaatregelen is een liquiditeitsrisico vooralsnog afgewend.

LANDELIJKE REGELINGEN
Er is maximaal aanspraak gemaakt op landelijke regelingen. De landelijke overheid heeft nadere spelregels bepaald. Onze 
accountant en de theateradministratie hebben de klus geklaard om de landelijke regelingen goed in beeld te krijgen en de 
effecten te verwerken in de jaarrekening. Wat de uitkomst is met betrekking tot de landelijke regelingen is nog niet bekend. Mede 
daarom is het van belang het positieve resultaat onder te brengen in een bestemmingsreserve. 
 

Betalen aan
gemeente 
als huur en
servicekosten
€ 691.000

Beschikbaar  
voor stichting 
€ 820.000

Genre aantal titels aantal bezoekers
Cabaret  7  1.367 
Toneel  3  190 
Muziek  9  661 
Muziektheater  2  96 
Familie  1  56 
Entertainment  2  127 
Dans  2  123
Totaal 26 2620
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CONTACT
Theater aan de Schie 
Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

010 246 25 55 
info@theateraandeschie.nl 
www.theateraandeschie.nl 
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MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Omdat voorstellingen en evenementen niet plaats mochten vinden, hebben we onze 
locaties zoveel mogelijk gratis aangeboden aan organisaties, die in verband met de 
coronamaatregelen op zoek waren naar grote ruimtes. 

• Het theater heeft in zijn externe communicatie de zelfbenoemde missie opgenomen: 
Samen lossen we dit op.

• De foyer is als ruimte ter beschikking gesteld voor niet zakelijke doeleinden.
• We hebben de foyer en de zaal beschikbaar gesteld voor het primair en voortgezet 

onderwijs.
• Er was een huwelijksvoltrekking op het toneel en een uitvaart in de foyer.
• De Stokerij Schiedam heeft gebruik gemaakt van het hele theater voor repetities 

van De Jonge Stokerij.
• We hebben de foyer beschikbaar gesteld als stemlocatie voor de verkiezingen. 
• Het theater is beschikbaar gesteld als locatie voor filmopnames van professionele 

films. 
• Aan lokale amateurgezelschappen is het theater aangeboden voor repetities.
• Aan de gemeente is het theater aangeboden voor raadsvergaderingen.
• In het Stadsblad plaatsten we in veertien edities een paginagrote redactionele 

advertorial.  
• Het team heeft in werktijd voedselpakketten rondgebracht in de stad. 


