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Meerjarenplan: Terugblik en vooruit: 2020-2024 
 
Met ons 4-jarenplan weet iedereen waar wij voor staan en waar wij voor gaan. Voordat we vooruitkijken 
willen we eerst terugblikken op 2020. Een turbulent jaar dat volstrekt anders gelopen is dan vooraf 
gepland. Dit is volledig aan het virus Corona te wijden. En alle bijbehorende beperkende maatregelen van 
minder bezoekers tot Lock down toe. 
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In de volgende tabel staan de belangrijkste plus- en minpunten weergegeven wat betreft 2020: 
 

+/+ -/- 
Verbreding programma-aanbod Tegenvallend bezoekersaantal 
Beter gebruik multifunctionele 
accommodatie 

Disbalans corona-proof-investeringen versus 
aantal bezoekers 

Uitbreiding Openluchttheater Schrappen festivals en theatershows 
Uitbreiding aantal vrijwilligers Grote bands moeten schrappen 
Succesvolle crowdfunding Minder oefengelegenheid in Makersfabriek 
Implementatie nieuw ticketsysteem Minder opkomst kwetsbare ouderen 
Verbetering website Minder budget voor programmering door 

inkomstenderving 
Geslaagde livestream & dinnershows Veel tijd kwijt aan extra-overleg 
Flexibiliteit verruimd Veel Corona-stress 
Prijsverhoging geaccepteerd door het 
publiek 

 

Corona-ellende heeft relaties met 
artiesten verstevigd 

 

Helder vrijwilligersbeleidsnota voor 
STH opgesteld 

 

 
Belangrijkste Kengetallen 2020:  
 Bezoekersaantal: 7.600 
 Verkochte aantal tickets: 4300 
 Ingekomen ticketbedrag: € 19.517,69 
 Aantal performances: 50 
 Artiesten + programma kosten:€ 25.234,99 
 Aantal online kijkers: 50.000 
 Subsidies: €10.750  (waarvan €7.500 garantiesubsidie) 
 Donaties/Crowdfunding: €27.805 
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Ter toelichting: 
Dit positief saldo is gereserveerd voor programmagelden en aangegane contracten 2021 
 

Hoogtepunten in 2020 waren ongetwijfeld de avonden in het openluchttheater: Optredens van De 
Amsterdam Klezmerband, Ruud Hermans, Huub van der Lubbe en Frederique Spigt, maar ook het 3-daags 
festival Vurig Verlangen naar Terschelling zorgden voor veel enthousiasme bij ons publiek.  
In artistieke zin kunnen we ondanks alles met trots terugkijken. We hebben laten zien heel creatief en 
flexibel te zijn. En hebben met man en macht gewerkt om het openluchttheater- met alle eisen t.a.v. 
Corona – publieksvriendelijk te houden. Het voordeel van de beschikking over ons openluchttheater 
hebben we goed uitgespeeld.  
En wat hebben we veel nieuwe dingen geleerd. Van stoelnummering, ticketsysteem, digitale 
reserveringen, gastenontvangst, hygiëne, looproutes en noem maar op. Het vroeg om meer inzet van 
vrijwilligers en we zijn blij ons team te hebben kunnen uitbreiden.   
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Theaterprogramma: Traditiegetrouw zijn de live-concerten het populairste publieksgenre. Nieuw was in 
2020 de theaterdinnershows. Globaal valt vast te stellen dat we gelet op de anderhalve meter maatregel 
20-25% van onze mogelijkheden hebben kunnen benutten. In de praktijk bleek dat bijvoorbeeld in de zaal 
waar we 220 stoelen kunnen plaatsen we er maar 30 kwijt mochten. Kortom ons openluchtteater heeft 
ons behoorlijk door Corona gesleept. Uit onderstaande grafiek valt op te maken hoe de verdeling van de 
50 performances eruit ziet. 
 

 
 
In percentages %: 
live concerten  40 
muziektheater   15 
cabaret     5 
kindertheater    3 
stand-up comedy   3 
cinema    10 
paradetheater   10 
dans    10 
straattheater    2 
educatie    2 
 

%

live concerten muziektheater cabaret kindertheater stand-up comedy

cinema paradetheater dans straattheater educatie
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Kenmerkend was in 2020 de bewerkelijkheid van de uitvoeringen. In het kort komt het er op neer dat we 
met veel meer inzet en moeite programma’s draaiden voor minder mensen dan we gewend zijn. Oorzaak 
de RIVM maatregelen. Veel bezoekers bleven weg vanwege angst voor Corona en de bijbehorende 
spelregels. Voor ons betekende dit veel moeite voor veel minder inkomsten . De nadruk lag op 
gastheerschap, het naleven van de hele strenge hygiëne maatregelen, de totaal andere ruimte indeling 
en de eisen opvolgen die het RIVM gesteld had.  Met name het vermanend toespreken van onze 
theatergangers die zich moeilijk konden houden aan de 1,50-spelregel, was nieuw en niet prettig voor 
ons. Tot slot is het goed om te memoreren dat de Burgemeester van Tilburg ons dispensatie gaf om ons 
openluchttheater 2 weken eerder te mogen openstellen dan de openstelling van de rest van het land. 
Daar sprak veel vertrouwen uit. 

 

bezoekersaantal in 2020 (juni-sep)

met entree 4300 zonder entree 3300
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De sociaal maatschappelijke projecten kindertheater voor kinderen onder armoedegrens en 
seniorenswing voor eenzame ouderen zijn kenmerkend voor Stichting Tilburgs Hoop. We hebben veel 
kinderen blij gemaakt.  De samenwerking bij het opzetten van deze 2 projecten met welzijnsorganisatie 
Contourdetwern verliep opnieuw soepel. Ook is de samenwerking met Fontys (Co Iemes) en ROC Muziek 
uitgebreid. En wat hebben we hier een profijt van gehad aan het eind van het jaar. Inzet van studenten bij 
het experiment Live-stream heeft geleid tot een flink succes. Meer dan 50.000 views was het gevolg.  
 
 
Organisatorisch was 2020 wel een cruciaal jaar. Stichting Tilburgs Hoop heeft niet alleen de statuten 
gewijzigd, maar ook het Raad van Toezicht model doorgevoerd. Een voorzitter van de Raad van Toezicht is 
aangesteld, evenals 2 leden van de RvT, respectievelijk de personen Tim de Zwart, Francien van Bijnen en 
Maarten Pijnappels. Deze zijn alle 3 onbezoldigd. Het dagelijks bestuur is in handen van operationeel 
directeur Tanja Meidam, die hiervoor wel salaris ontvangt.  
 
Groot verdienste van de operationeel directeur was het opzetten van een crowdfunding en het verwerven 
van donaties, subsidies en fondsen. Alles bij elkaar is bijna € 35.000 binnengehaald, waarvan €7.500 
(garantiesubsidie- Prins Bernhard fonds) voor de theatershow Cruijf Nr 14, die in 2021 op de planken 
wordt gebracht. Mede door dit toedoen heeft STH – ondanks de belemmeringen m.b.t. Corona – het jaar 
met een positief saldo kunnen afsluiten.  
 
 
Samenwerking met gemeente Tilburg is tot slot ook nog de moeite waard in deze terugblik op het jaar 
2020. Op verzoek van de gemeente zijn de statuten en structuur van de STH aangepast. Dit om de 
continuïteit van de programmering van het podium in het theater te borgen, maar ook om de makersrol 
en initiatorrol bij sociaal maatschappelijke projecten te versterken. Uiteindelijk heeft dit alles bijgedragen 
dat de gemeente het belang in de toekomst van Stadstheater De Boemel voor de stad heeft onderstreept. 
Met als resultante een 10-jarig huurcontract voor exploitant Nuwel BV, een toekomst-proof-verbouwing 
van het theater van ruim 1 miljoen euro en een extra gemeentelijke Covid-subsidie naast de bestaande 
overheidssteun. Met dit alles is een stevige splitsing tussen de exploitatie van het gebouw en de artistieke 
invulling van podia en festivals 100% verscherpt en een goed organisatorisch fundament voor de lange 
termijn aangebracht.  
 
Bovendien schrapte de gemeente voor het openluchttheater voor het buitenterrein de precario belasting 
in 2020 ( €12.000) 
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2021-2024 Van het Jaar van de Hoop naar een Hoop Mooie Jaren 

Voordat we ingaan op onze missie en visie en onze manier van doen allereerst in het kort de speerpunten 
die wij de komende jaren in het vizier hebben.  

2020 

 Uitbreiding van ons Openluchttheater 
 Uitbreiding van ons Paradetheater 
 Uitbreiding van ons festivaltheater 
 Opzetten Comedy-Night 
 Uitbreiding samenwerking met onderwijsinstellingen en Contourdetwern 
 Versterking van de groei van onze Makersfabriek 
 Erkend stage-opleider  
 Opstellen meerjarig beleidsplan 
 25.000 euro vergaren met crowdfunding, donaties en subsidies 

2021 

 Regionaal sociaal maatschappelijk project: Loopbaanfabriek.nl 
 5 werklozen uit wijk aan baan helpen 
 Multifunctionele uitbreiding met binnen-en buitenbios 
 Uitbreiding van 4 naar 5 dagen cultureel programma 
 Programmering Jazz-podium i.s.m. Breda Jazz Festival 
 Starten met wekelijkse Talkshow  
 Uitbreiding van onze horizontale programmering 
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 Onze producties laten uitvliegen naar andere theaters en festivals 
 6 eigen producties voltooien 
 Locatietheaterschool ‘Passagetheater’ opzetten (jongerenproject) 
 30.000 euro vergaren met crowdfunding, donaties en subsidies 

2022 

 Verankering Openluchttheater in culturele infrastructuur van provincie Noord Brabant 
 Loopbaanfabriek.nl uitgebreid naar Den Bosch, Eindhoven en Breda 
 Organiseren internationaal wereldmuziekfestival: Polka rules the world 
 10 eigen producties 
 40.000 euro vergaren met crowdfunding, donaties en subsidies 
 Welzijnsproject Stof tot ontmoeten opzetten (tegengaan eenzaamheid) 

2023 

 Wekelijks Middagtheater voor ouderen programmeren  
 Bezoekersaantal van 60.000 realiseren 
 Opzetten mobiele theaterbrigade (welzijnsproject) 
 12 eigen producties 
 Evaluatie vrijwilligersbeleidsnota 
 Uitbreiding Paradetheater van 1x per maand naar 2x per maand 
 50.000 euro vergaren met crowdfunding, donaties en subsidies 
 Beste low-budget-theater van Nederland 
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Wat maakt ons bijzonder? 

Wat Stichting Tilburgs Hoop bijzonder maakt is een grote sociaal maatschappelijke gedrevenheid. In ons 
DNA zit ingebakken iets te doen aan maatschappelijke vraagstukken als armoede, eenzaamheid en 
vergrijzing. Iets doen langs de weg van podiumkunsten. In beginsel richten we ons op de podia bij 
Stadstheater De Boemel in Tilburg, maar onze reikwijdte gaat verder. De artiest die wij helpen met een 
nieuw programma, brengt zijn podiumkunsten niet alleen in Stadstheater De Boemel maar ook op andere 
plaatsen in Nederland. Ons project Loopbaanfabriek, gericht op vermindering van de werkeloosheid, 
behelst bijvoorbeeld een samenwerking tussen de 4 grote steden in Brabant. Voorts is bijzonder dat STH 
low-budget hoog in het vaandel heeft. Kunst met de laagste drempel, dus ook voor mensen met een 
kleine portemonnee. Tot slot wil STH in haar programmering van podiumkunsten en festivals zich 
onderscheiden vooral bezoekers trekken die de weg naar reguliere theaters niet of minder weten te 
vinden. Samengevat hebben we dus 3 onderscheidende kenmerken: 

1) Sociaal maatschappelijke gedrevenheid 
2) Low-budget/Lage drempel 
3) De niet-klassieke cultuurliefhebbers trekken 
4) SWOT-analyse 
5) Hebben we hierboven vermeld wat sterk en zwak is, om de SWOT-analyse verder af te maken 

hebben we in onderstaande tabel de belangrijkste kansen en bedreiging de komende jaren op 
een rij gezet: 

Kansen Bedreigingen 
Iets bieden wat er in de stad niet is Lange naweeën van Corona 
Tastbaar bijdragen leveren aan de 
grootste maatschappelijke 
vraagstukken 

Disbalans aantal oudere bezoekers versus 
jongeren 

Profiteren van grootste troef: ons 
Openluchttheater midden in ons 
centrum 

Gebrek aan oefenruimte voor eigen 
Makersfabriek-producties 

Gebruikmaken van enorme sympathie 
in de stad voor onze activiteiten 

Kwetsbaarheid w.b.t. cruciale 
vrijwilligerskwaliteiten 

Profiteren van onze enorme 
community/vrijwilligers 

Uit de jas groeien: te weinig podium- en 
publieksruimte 

Uitstekende relaties met onderwijs en 
welzijnsorganisatie 

Moeite om nee te verkopen: te grote hulpvraag 
vanuit artiesten en welzijnsorganisaties 

Kunnen uitstekend de tering naar de 
nering zetten 

 

Met nauwelijks PR-kosten bereiken 
we een groot publiek 
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STH werkt nadrukkelijk volgens de Governance Code Cultuur. Niet alleen in woorden, maar zeker in 
daden. Dit onder het mom van ‘Practice what you Preach’. We zijn 100% transparant als het gaat om 
organisatievorm, structuur en strategie. Allemaal op onze website terug te vinden. En beter nog we zijn 
aanspreekbaar. Aanspreekbaar voor bezoekers, artiesten, vrijwilligers en onze partners. Vragen ze ook 
concreet om feedback.  

 
Stichting Tilburgs Hoop werkt met een Raad-van-toezicht-model. Deze Raad van Toezicht is het orgaan 
van STH die het beleid bepaalt en de eindverantwoordelijkheid draagt. De leden van de RvT krijgen voor 
de verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits 
hiervoor helder een declaratie is ingediend. Omdat het werk van STH intensief is en veel tijd vergt, is het 
dagelijkse management in handen gelegd van een operationeel directeur. Deze bestuurder ontvangt 
hiervoor een beloning die past bij de low-budget-activiteiten waar we als STH voor staan en gaan. 
Uiteraard staat dit ook in onze statuten vermeld.  

 

De Raad van Toezicht is zodoende werkgever van de operationeel directeur-bestuurder en houdt toezicht 
op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie. RvT geeft 
goedkeuring aan strategische plannen, begroting en jaarrekening en vervult een belangrijke rol als 
klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.  

 
Primair is dus vooral sprake van een toezichthoudende functie van de leden van de raad van toezicht. Dit 
toezicht heeft op twee momenten plaats. Allereerst vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en 
begroting) worden door de operationeel directeur ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. 
En in tweede instantie achteraf: de raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en 
keurt het jaarverslag goed en stuurt waar nodig het 4-jaren plan bij. In een reglement ligt de werkwijze 
voor de raad van toezicht vast: de onderlinge taakverdeling, de manier van doen van de raad van toezicht 
en de (dagelijkse) omgang met bestuurder: operationeel directeur. Tevens ligt vast de rol van de 
accountant die financieel de boel bewaakt als het gaat om: 

1. de toestand van de organisatie op de balansdatum  
2. de ontwikkelingen gedurende het boekjaar  
3. de inhoudelijke en financiële resultaten van de organisatie  
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STH is wars van commercialiteit. De RvT ziet erop toe dat 100 % van de werkzaamheden worden verricht 
voor het goede doel: betekenis hebben voor de bezoekers vanuit een sociaal maatschappelijk 
gedachtengoed. Vandaar de spelregel dat de opbrengsten binnen 3 maanden termijn worden gebruikt 
voor podiumkunsten en het organiseren van festivals of opzetten sociaal maatschappelijke projecten.  
STH mag volgens haar eigen gouden regel in haar statuten niet meer uitgeven dan maximaal 75% van de 
jaarinkomsten en derhalve ook niet meer reserve opbouwen dan 25% van de jaarinkomsten. Voorts is het 
goed om te onderstrepen dat STH géén sponsor of donateur is van Stadstheater De Boemel. Exploitant 
Nuwel BV is wel donateur van STH daar waar het nodig is. In 2020 is dit nog beperkt gebleven tot het 
gratis ter beschikking stellen van apparatuur en repetitieruimte.  

Gezamenlijk brengen de leden van de RvT een mooie mix in qua ervaring, vaardigheden en netwerk. 
strategisch inzicht, affiniteit met podiumkunsten  en een academische werk/denkniveau, 
managementervaring, toezichthoudende ervaring, bedrijfskundig inzicht en een innovatieve en 
ondernemende insteek, een actief en relevant netwerk, het vermogen om zakelijke en maatschappelijke 
belangen met elkaar te matchen, ambassadeurschap STH, collegialiteit en verbinding, moeiteloos kunnen 
samenwerken binnen het team van toezichthouders, reflecterend vermogen, om zowel het eigen 
functioneren als dat van de Raad van Toezicht en de operationeel directeur periodiek te evalueren. Voorts 
zijn leden RvT bekend met de governance code cultuur. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: 

Voorzitter RvT: Tim de Zwart, in het dagelijks leven directeur van een groot internationaal bedrijf, 
Francien van Bijnen, manager in onderwijs en Maarten Pijnappels werkzaam in het onderwijs en 
uitvoerend muzikant. Zoals eerder aangegeven de leden van RvT werken op vrijwillige basis. De 
operationeel directeur Tanja Meidam, concept-designer, werkt 32 uren per week als operationeel 
directeur en krijgt hiervoor een maandsalaris van €1003 netto (exclusief werkgeversbelasting, 
heffingskorting ed. ) 
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Het vergaderplan 2021 ziet er voor de RvT als volgt uit: 

Februari: evaluatie accountant, rooster van aftreden raad van toezicht, half jaar cijfers, meerjarig 
beleidsplan, nieuwbouw, programmering  

Mei: cijfers derde kwartaal, nieuwbouw (vergadering kan eventueel vervallen, cijfers derde kwartaal, 
jaarlijks uitstapje RvT en operationeel directeur 

Juni: begroting en jaarplan, terugkoppeling gesprek RvT/OR, nieuwbouw, prognose jaarcijfers, evaluatie 
directiedoelstellingen, evaluatie governance  

September: jaarrekening en bespreking managementletter in aanwezigheid externe accountant, 
nieuwbouw In oktober: beoordeling bestuur 

December: oudjaarsborrel/terug en vooruitblik 

Voor de leden van de RvT is een aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer afgesloten. De 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van 
verenigingen en stichtingen met een volledige rechtsbevoegdheid. De verzekering beschermt de 
privévermogens van alle bestuurders, wanneer deze aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt 
tijdens de uitoefening van hun functie. De dekking omvat een eventuele schadevergoeding en de kosten 
van verweer en advies. De verzekering is door STH afgesloten voor alle raad van toezicht leden en de 
directeur/bestuurder.  

Operationeel Directeur van Stichting Tilburgs Hoop heeft de volgende belangrijkste werkzaamheden 
uitgevoerd in 2020: 

 Subsidie en fondsen werving 
 Intensief overleg met de gemeente 
 Vernieuwing website 
 Opzetten nieuw ticket systeem 
 Plannen en coördineren van een aangepast zomer programma 
 Het werven en selecteren van extra vrijwilligers (incl roosteren) 
 Opstellen van het vrijwilligersbeleid 
 Het opzetten van de crowdfunding 
 Het opzetten van sociaal-maatschappelijke en artistieke projecten 2021 (Loopbaanfabriek.nl , 

ATTACCA e.d.) 
 Contracteren en betalen van de artiesten 
 Verzorgen van de PR, inclusief design, flyers, banners, social media, fotografie en promotiefilms 
 Werven van leden van de Raad van Toezicht en begeleiding nieuwe statuten/ reglement van 

samenwerking met het notariskantoor. 
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 Overleg met sociale partners Contour de Twern, Tussenheid en de onderwijsinstellingen Fontys 
en ROC. 

 Budgetbeheer en overleg met accountant. 
 Opstellen Jaarverslag en meerjaren plan 
 Overleg met de Raad van Toezicht 

In 2020 bleek de 32-urige werkweek ivm Corona niet voldoende. In werkelijkheid ging het gepaard met 
werkweken van 50 tot 60 uur. Met de Operationeel Directeur is overeengekomen de vele overuren niet uit 
te betalen. 

 

Vastgesteld door Operationeel Directeur Stichting Tilburgs Hoop, geaccordeerd door de Raad van Toezicht 

Tevens geplaatst op de website: http://www.stichtingtilburgshoop.com 

15 februari 2021 te Tilburg 
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