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Voorwoord 
 

Absoluut hoogtepunt voor alle vrijwilligers en het bestuur van theater De Bres in 2019 
was zonder enige twijfel het muziekspektakel Vrienden van De Bres LIVE op 28 
december. En niet alleen voor ons was het hoogtepunt, maar zeker ook voor de ruim 200 
artiesten die belangeloos hebben opgetreden en de meer dan 1000 bezoekers, die 
gedurende de hele dag en avond de weg naar het theater wisten te vinden. Geen enkele 
wanklank was er te horen die dag, alleen de prachtige klanken van de nummers uit de 
Top 2000. Dit geweldige evenement krijgt zeker een vervolg.  

In de aanloop naar Vrienden van De Bres LIVE waren er het hele jaar door weer talloze 
activiteiten in ons laagdrempelige theater en zijn wij invulling blijven geven aan datgene 
het theater wil zijn:  

“De Bres is een verrassend theater dat een podium biedt aan nieuw (regionaal) talent, 
kleinschalige producties en debat.”  

In dit met foto’s gevulde jaarverslag is te lezen wat het theater allemaal heeft geboden. 
2019 is voor theater De Bres een heerlijk jaar geweest met prachtige optredens, 
interessante bijeenkomsten, ontmoetingen met oude en nieuwe vrienden en met 
vrijwilligers die zich steeds weer enthousiast inzetten om een middag of avond ‘Bres’ 
voor bezoekers aangenaam te laten verlopen. Met deze wetenschap in ons hoofd gaan 
wij vol vertrouwen 2019 in. Ook in 2020 rekent theater De Bres op jou, als vriend.  

Namens het bestuur,  

Henk Dillerop, voorzitter  
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Redbad Kwintet 

Shaffy Project 

Rootville 

Calvus Nuclearis

Elise Mannah

Jeremy Johnson 

01. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat in 2018 uit Henk Dillerop (vz), Marike Kooistra (penn), Marian Blauw 
(secr) en Koos Schrage.  
Jacob Vierkant vervult de functie van onbezoldigd directeur. 
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Craig Sutton 

Murk Aukema

Peter Vermaat
Larissa Okamba 

02. Activiteiten 
 
Het aantal activiteiten in 2019 is vergeleken met 2018 fors toegenomen. Beginnende 
artiesten weten Theater De Bres nog steeds te vinden en ook toneelgezelschappen 
willen graag gebruik maken van onze zaal. Het aantal bezoekers steeg naar 
evenredigheid. Vrienden van De Bres Live trok eind december (over de hele dag) zo’n 
1000 bezoekers. 
 
Soort Aantal activiteiten Aantal bezoekers
cabaret 8 226
dans 1 65
debat 9 401
disco 11 648
jeugd 3 150
muziek 21 1583
poëzie 3 213
theater 21 807
toneel 2 106
Eindtotaal 79 4199
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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 vanbinnen, 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 andere 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 de afgelopen jaren gelukt om de 
energiebelasting terug te krijgen. 
 
Om nog meer energie te besparen zijn er nog meer LED-lampen aangeschaft voor het 
uitlichten van het podium.  
 
In 2018 is de helft van de stoelen vervangen, in 2019 de andere helft. 
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Marco Poucki Guggenheimer

Harmen Schildt Rie-jetske, Erik en Martijn 

04. Horeca 
 
Net als vele andere non-profitorganisaties is ook Theater De Bres financieel afhankelijk 
van de baromzet. Die is het afgelopen jaar iets afgenomen, evenredig aan het aantal 
bezoekers. Het horecagedeelte wordt gerund door een groep van 15 gastvrouwen/-heren 
die meestal met z’n tweeën een bardienst draaien.  
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Noordsterren 

05. Vrijwilligers 
 
De Bres als organisatie zonder betaalde krachten is geheel afhankelijk van vrijwilligers 
die belangeloos de zaak draaiende houden. Het schoonhouden van het gebouw, het 
boeken van de activiteiten, het versturen van de rekeningen en het draaien van de 
techniek tijdens de voorstellingen vergt een behoorlijke tijdsinvestering. 
 
Naast Jacob Vierkant als directeur en technicus zijn er 13 gastvrouwen en 2 gastheren 
die de bardiensten draaien. Een vrijwilliger ondersteunt Jacob Vierkant met de techniek. 
De pr-werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers, de directeur en een bestuurslid. 
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Ritsko van Vliet en Theo van der Geest – Lofboot 

Toneelgroep De Zaak – CLOACA 

06. Publiciteit 
 
Voor de publiciteit rond de activiteiten van De Bres worden verschillende (sociale) media 
gebruikt: 

‐ Website theaterdebres.nl; 
‐ Maandelijkse nieuwsbrief met 550 abonnees; 
‐ Facebook met ongeveer 1300 volgers; 
‐ Leeuwarder Courant; 
‐ Weekblad Huis aan Huis; 
‐ Posters en flyers; 
 

De website theaterdebres.nl wordt goed bezocht. De geplande activiteiten worden enkele 
dagen van tevoren via Facebook aangekondigd. Daarnaast worden de openbare 
voorstellingen aan een groot scala van kranten en internet redacties kenbaar gemaakt. 
De Leeuwarder Courant en Huis aan Huis besteedt regelmatig aandacht aan activiteiten 
die in Theater De Bres worden georganiseerd. 
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Burlesque show – Some like it hot 

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 voor de website; 
- Accountantskantoor Baukema voor de accountantsrapportage.  

 
Onze dank gaat ook uit naar Alie de Roos die de boekhouding bijhoudt. Voor 
subsidiëring van enkele voorstellingen bedanken wij de Stichting Siebolt Foundation, het 
Mienskipsfonds, PW Janssen Stichting, het Old Burger Weeshuis, Lammer Koopmans 
Stichting en het Nieuwe Stads Weeshuis. 

 
 
 
   
 
 
 
 


