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Voorwoord 
 
2020 beloofde wederom een prachtig jaar te worden voor Theater De Bres, maar hoe 
anders liep het. We begonnen nog vol energie in januari en februari met voorstellingen 
en de vaste activiteiten in ons gevarieerde programma. Halverwege maart zakte echter 
het doek, gingen de lichten uit en de deur op slot. Net als in het hele land, ging ook 
Theater De Bres in lockdown in verband met Covid-19.  
 
Lastige maanden braken aan. Soms mocht het theater weer heel even open. Soms voor 
praktijkonderwijs, soms voor een voorstelling met maximaal 30 personen, maar altijd met 
beperkingen. Mondkapjes, afstand houden, schermen en zo min mogelijk bewegingen in 
het gebouw, maar de energie bleef en die energie werd op een andere wijze ingezet. 
Uiteindelijk kregen we het bijvoorbeeld voor elkaar dat de huur voor een bepaalde 
periode voor de helft werd kwijtgescholden. Het scheelde de spreekwoordelijke slok op 
de borrel. We ontvingen eenmalig steun van de overheid en de echte vrienden van De 
Bres ondersteunden ‘hun’ theater financieel middels een opgezette crowdfundings actie.  
Het was werkelijk hartverwarmend om die steun te mogen ervaren. Bedankt vrienden 
van De Bres.  
 
2020 is in artistiek en cultureel opzicht geen jaar om met plezier op terug te kijken. Wel 
zullen we dit jaar herinneren als een zeer bijzonder jaar waarin we ook hebben laten zien 
dat we samen voor het voortbestaan van ‘ons’ theater hebben geknokt en dat het is 
gelukt.  
 
We kijken vooruit en hopen op een beter en vooral gezond 2021. 

Namens het bestuur,  

Henk Dillerop, voorzitter  
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01. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat in 2020 uit Henk Dillerop (vz), Marike Kooistra (penn), Marian Blauw 
(secr) en Koos Schrage. In juni treedt Hedwig Singelenberg toe. 
Jacob Vierkant vervult de functie van onbezoldigd directeur. 
 
 
02. Activiteiten 
 
Het aantal activiteiten in 2020 is niet noemenswaardig. Door de coronamaatregelen is 
het theater gesloten geweest vanaf 13 maart. In de eerste 2 maanden van het jaar 
hebben er 15 voorstellingen/presentaties plaats gevonden met zo’n 950 bezoekers. In juli 
en augustus zijn er (op afstand) nog 3 activiteiten geweest. Het overgrote deel van de 
geplande voorstellingen hebben we uit moeten stellen – soms tot 3 maal toe – of zijn 
zelfs helemaal afgelast. 
 
Door de omstandigheden zijn enkele optredens gestreamd wat online toch ook wel wat 
bezoekers trok. De streaming verliep nog niet optimaal wegens het gebrek aan geschikte 
apparatuur.  
 
 
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). 
In 2020 zijn de toiletgroepen vernieuwd en de boiler vervanger door de verhuurder. 
 
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. 
 
 
04. Horeca 
 
Net als vele andere non-profitorganisaties is ook Theater De Bres financieel afhankelijk 
van de baromzet. Die is het afgelopen jaar nihil geweest, door het ontbreken van 
activiteiten. 
 
  
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. 
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Noordsterren 

 
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. 
 
 
 
    

Frank en Gerard (Muzikamer)  
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Burlesque show 

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; 
- Activiteitenkalender Van Plan; 
- 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. 
 
 
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; 
- Pyrasied Leeuwarden voor het doneren van 8 spatschermen, zodat we toch 30 

personen kunnen toelaten in het theater; 
- De vele donateurs die via de GoFund actie ruim € 2600 bij elkaar gebracht 

hebben. 
 

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, Lammert Koopmans 
Stichting en het Nieuwe Stads Weeshuis. 
 

 
 

Linde Nijland  


