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Voorwoord 
 
Theater De Bres bestaat in 2016 10 jaar. Dit heuglijke feit is uitbundig gevierd op 4 
september, samen met alle vrijwilligers, artiesten die regelmatig optreden en natuurlijk 
ook de (vaste) bezoekers. 
 
We kijken terug op een jaar met lichtpunten, zoals het aanschaffen van energiezuinige 
podiumverlichting en ook een mobiele bar die ingezet kan worden bij drukte, maar ook 
met minder fijne momenten, zoals het afscheid moeten nemen van vrijwilligers die door 
omstandigheden niet meer actief kunnen zijn in Theater De Bres. 
 
2016 is ook het jaar dat we met het nieuwe bestuur de weg naar stabiliteit weten te 
vinden, zowel organisatorisch als financieel. Er wordt een aanzet gemaakt tot een 
strategisch meerjarenplan, er gaan subsidieaanvragen de deur uit en er wordt een 
investerings(wensen)lijst opgesteld. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Marike Kooistra, voorzitter 
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01. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat in 2016 uit Marike Kooistra (vz), Geert Vogelzang (penn), Henk 
Dillerop, Aart Nieuwland, Hedwig Singelenberg, Koos Schrage en Rolie Groninger.  
Jacob Vierkant is directeur en Jaap Braaksma is adviseur. 
 
 
02. Activiteiten 
 
Het aantal activiteiten in 2016 is vergeleken met 2015 weer iets toegenomen, maar het 
aantal publieke debatten blijft achter in aantal. Beginnende artiesten weten Theater De 
Bres inmiddels ook te vinden en er zijn 5 Cd-presentaties geweest. De terugkerende 
activiteiten zijn ongeveer gelijk gebleven in aanbod en aantal. 
Het aantal bezoekers varieert sterk. Zit op een filosofiemiddag de zaal vol met ruim 
honderd mensen de volgende dag bij een cabaretvoorstelling wordt er opgetreden voor 
een klein publiek. In 2016 is er met name via sociale media en regionale kranten 
aandacht voor de activiteiten gevraagd. 
 
 
Prestaties 2016 2015 2014 
totaal aantal openbare activiteiten 156 139 158 
publiek debat 7% 11%  23% 
incidenteel amusement 31%  23%  12% 
terugkerend amusement 62%  66%  65% 
totaal aantal besloten activiteiten 27  25  47 
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03. Huisvesting en energie 
 
De huisvesting van De Bres in het oude gymnastieklokaal in de Schoolstraat is een 
perfecte locatie voor de activiteiten van De Bres. Het monumentale gebouw is sfeervol 
en zeer geschikt voor kleinschalige voorstellingen. 
Het kent natuurlijk ook zijn beperkingen. Het gebouw is, zeker van binnen, oud met alle 
nadelen van dien. Maar de afgelopen jaren is er hard gewerkt om hier verbetering in aan 
te brengen: de ruimtes zijn geschikt voor diverse activiteiten (de zaal voor debat, 
vergaderingen, optredens en de bovenzaal onder voor vergaderingen). 
 
De wens voor een betere isolatie van het gebouw is gezien de financiën helaas een 
onhaalbare zaak. De energierekening drukt zwaar op de begroting van De Bres. Dankzij 
het verkrijgen van de ANBI-status in 2015 is het in 2016 al gelukt om de energiebelasting 
terug te krijgen. 
 
Om nog meer energie te besparen zijn er LED-lampen aangeschaft voor het uitlichten 
van het podium en is er een circulatie unit aan het plafond geïnstalleerd. Om deze 
investering mogelijk te maken is er subsidie aangevraagd en toegekend. 
 
 
04. Horeca 
 
Net als vele andere non-profitorganisaties is ook De Bres financieel afhankelijk van de 
baromzet. Die is het afgelopen jaar weer wat toegenomen, evenredig aan het aantal 
activiteiten. Het horecagedeelte wordt gerund door een groep van 10 gastvrouwen die 
meestal met z’n tweeën een bardienst draaien.  
In 2016 is er een mobiele bar bijgekomen die ingezet wordt bij drukke voorstellingen, 
zodat het uitserveren van koffie en thee sneller gaat wat weer bijdraagt aan een hogere 
omzet. 
 

 
  
  



 6 

05. Vrijwilligers 
 
De Bres als organisatie zonder betaalde krachten is geheel afhankelijk van vrijwilligers 
die belangeloos en zonder vrijwilligersvergoeding de zaak draaiende houden. Alleen de 
beheerder krijgt een vergoeding omdat zijn functie bijna een dagtaak is. Het 
schoonhouden van het gebouw, het boeken van de activiteiten, het versturen van de 
rekeningen en het draaien van de techniek tijdens de activiteiten en het aansturen van de 
vrijwilligers vergt een behoorlijke tijdsinvestering.  
Er zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken voor de programmering en de pr. 
Naast Jacob Vierkant als directeur en technicus zijn er 10 gastvrouwen die de 
bardiensten draaien. Een vrijwilliger ondersteunt Jacob Vierkant met de techniek. 
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06. Publiciteit 
 
Voor de publiciteit rond de activiteiten van De Bres worden verschillende (sociale) media 
gebruikt: 

- de website theaterdebres.nl; 
- de maandelijkse nieuwsbrief met 500 abonnees; 
- Twitter met circa 1000 volgers; 
- Facebook met ongeveer 1300 vrienden; 
- Leeuwarder Courant; 
- weekblad Huis aan Huis; 
- posters en flyers; 
 

De website theaterdebres.nl wordt nog altijd goed bezocht. Daarnaast worden de 
geplande activiteiten aan een groot scala van kranten en internet redacties verstuurd. De 
Leeuwarder Courant en Huis aan Huis besteedt regelmatig aandacht aan activiteiten die 
in Theater De Bres worden georganiseerd. 
 
 

    

http://www.theaterdebres.nl/�
http://www.theaterdebres.nl/�
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07. Sponsors 
 
Al jaren heeft De Bres twee bedrijven die ons een warm hart toedragen en dat laten 
blijken door kosteloos zaken voor De Bres te regelen: 

- Novabase die de website onderhoudt; 
- Accountantskantoor Van Wieren, Vellinga & Baukema die de 

accountantsrapportage verzorgt.  
 

Daarnaast hebben Notariskantoor De Haan en De Zwette Verhuur ons financieel 
gesteund door fikse kortingen te geven. Onze dank gaat ook uit naar Alie de Roos die de 
boekhouding opnieuw heeft opgezet en bijhoudt. Voor subsidiëring van de 
energiebesparende maatregelen danken wij woningcorporatieElkien, Stichting Siebolt 
Foundation en het Mienskipsfonds. 

 
 
 

 

   


