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Jaarverslag 2021 

 

Door de voortdurende Pandemie was het jaar 2021 helaas net als het jaar daarvoor een 

moeilijk jaar voor het theater. Wederom konden er weinig voorstellingen worden 

gespeeld. Van januari tot juni 2021 was het eigen theater vanwege lockdown gesloten 

en daarna konden bij voorstellingen merendeels slechts beperkt publiek aanwezig zijn 

in verband met de geldende Corona maatregelen. De Stichting Vrienden van Kooman’s 

Poppentheater heeft zich ook dit jaar weer samen met het theater ingespannen om toch 

zoveel mogelijk reguliere en Vriendenvoorstellingen te kunnen spelen. De 

mogelijkheden hiertoe waren echter beperkt. 

Vriendenvoorstellingen  

Het is niet mogelijk geweest om vriendenvoorstellingen in het theater of op locatie te 

realiseren. Ook toen het vanaf juli wel weer mogelijk was, waren scholen en instellingen 

terughoudend met groepsactiviteiten organiseren. Wel heeft de Stichting in november 

2021 voor de vierde keer op rij vrijkaarten beschikbaar gesteld voor Stichting 

Jeugdformaat. Tijdens de Week van de Pleegzorg in november konden pleegouders en -

kinderen een voorstelling bijwonen. In totaal zijn er 33 vrijkaarten vergeven. 

Vrienden   

Eind 2020 werd afgesloten met een vriendenbestand van 293 personen. Per eind 2021 

zijn dit er 270. Het verloop is als volgt opgebouwd: in 2021 hebben zich 9 nieuwe 

vrienden aangemeld en hebben er zich 4 afgemeld. Verder zijn er 29 vrienden 

uitgeschreven die zich in 2020 voor één jaar hadden aangemeld.  Het relatief hoge 

aantal eenmalige/eenjarige donaties had te maken met het grote aantal mensen dat het 

theater tijdens de pandemie extra steun wilden verlenen. In 2020 waren kwamen er 

namelijk 83 nieuwe vrienden bij. 

 

 



 

 

De jaarlijkse Vriendendag, meestal in januari, kon helaas ook dit jaar niet doorgaan 

door de maatregelen rondom het Corona virus. In plaats van een Vriendendag zijn er 

meer nieuwsbrieven naar de vrienden uitgegaan om hen zo toch betrokken en op de 

hoogte te houden. 

Financieel verslag 

Het jaar 2021 is voor het theater opnieuw een uitzonderlijk jaar geweest. Veel 

voorstellingen konden wederom niet doorgaan. De pandemie heeft ook voor de 

Stichting Vrienden gevolgen gehad. Zo werd in 2020 een breed opgezette wervingsactie 

onder vrienden gehouden met het doel extra geld voor het theater te genereren. De 

opbrengst daarvan bedroeg € 6.650 en staat inmiddels als reserve op de balans (“Fonds 

coronadonaties vrienden in 2020”). Het bestuur van de Vriendenstichting heeft in 2021 

besloten om ten laste van de eigen exploitatie het Fonds verder te vergroten met                

€ 1.550 tot een totaalbedrag  € 8.200. 

De jaarbijdrage van de vrienden van de Stichting kwam in totaal op € 6.256. Die inning 

onder vond plaats via automatische incasso begin november 2021. Daarnaast is in 2021 

een bijdrage ontvangen van  € 1.101 in het kader van de Anjeractie 2021 van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. Andere bijdragen van derden en subsidies waren er niet.   

De overige exploitatiekosten in 2021 bestonden uit ruim driehonderd euro kleine 

kosten (waaronder bankkosten) en doeluitkeringen aan het theater voor in totaal           

€ 4.126, merendeels bestemd voor dekking van extra kosten die het theater heeft 

moeten maken vanwege coronamaatregelen.  

 

Na aftrek van de in boekjaar gedane uitkeringen aan het theater, resteert een positief 

exploitatiesaldo van net iets meer dan € 1.400. Dat bedrag is toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Einde 2021 bedroeg dat € 9.413. Overige bestanddelen van het vermogen 

per einde 2021 zijn een bestemmingsreserve van €  3.000 voor lustrumviering theater 

en het eerder genoemde fonds Coronadonaties vrienden in 2020. Begin juni 2021 vond 

de kascontrole plaats. 

 

 

Communicatie  

In mei 2021 is de jaarlijkse nieuwsbrief digitaal uitgebracht. Ook in november is een 

digitale nieuwbrief uitgestuurd. De  nieuwsbrief bevatte een beschrijving van de 

Vriendenvoorstellingen, een overzicht van de financiën en subsidies en nieuws over het 

theater. Zoals de nieuw gerealiseerde vergader – en workshopruimte.  

 



 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat in 2021 uit de volgende personen: 

- Frits Stouten (voorzitter) 

- Niels de Lanoy Meijer (penningmeester) 

- Diana Weber (secretaris) – afgetreden juni 2021 

- Sytske Geertsma (secretaris) – toegetreden september 2021 

- Madeleen Reijnders (bestuurslid vriendenvoorstellingen) 

- Ellen Hal (algemeen lid) – afgetreden oktober 2021 

Het bestuur is in 2021 zes keer plenair (online) bijeengekomen. Belangrijke 

onderwerpen ter bespreking waren de Corona crisis, Vriendenvoorstellingen, subsidies, 

financiën, projecten, de vriendencommunicatie en de ondersteuning van het theater. 

Rooster van aan- en aftreden: 

Naam     Datum aantreden    Verloop termijn 

Frits Stouten    01-01-2014     01-01-2022 

Madeleen Reijnders   09-03-2015     09-03-2023 

Niels de Lanoy Meijer  01-01-2017     01- 01-2025 

Sytske Geertsma   01-09-2021     01-09-2025 

 

 

Vastgesteld in Den Haag, 22 mei 2021 

 

Sytske Geertsma  

Secretaris 

 

 

 

 

 

 



 

         

 JAARCIJFERS 
Stichting Vrienden van Koomans Poppentheater    

    

         

  
EXPLOITATIE  2021  

  2020   
    Jaarbijdrage vrienden 6.265       5.595  

    Ontvangen subsidies 0   26.435  

    Overige opbrengsten 1.101   6.651  

   Baten totaal 7.366   38.680 
         

    Uitkeringen aan theater 4.126   32.918  

    Kosten banken 138   163  

    Versterking fonds Coronadonaties leden 1.549   6.651  

    Overige kosten 142   265  

   Lasten totaal 5.955   39.997 
         
  Exploitatieresultaat 1.411   -1.316  

     
     

  BALANS per ultimo 2021   2020 
   Activa     

    ING rekening courant 19.808   18.649 
    Spaarrekening 4.207   4.207 
    Debiteuren 0   5.400 
    Totaal 24.014   28.255 
         

   Passiva     

    Crediteuren 3.401   10.602 
    Voorziening Lustrum  3.000   3.000 
    Fonds Coronadonaties Vrienden 2020 8.200   6.651 
    Eigen vermogen 9.413   8.003 

 




