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Voorwoord

Tegen de verwachting in was ook 2021 weer een jaar van open en dicht. Theater De
Bres moest in verband met de opgelegde maatregelen rond Covid-19 wederom met
regelmaat de deuren sluiten, zoals ook de theaters, bioscopen en horecagelegenheden
elders in het land.
Lastige maanden waren het weer, evenals in 2020. De inkomsten vielen stil, terwijl de
vaste lasten doorliepen. Gelukkig kregen we het voor elkaar dat de huur voor een korte
periode voor de helft werd kwijtgescholden. Het scheelde ook dit jaar weer de
spreekwoordelijke slok op de borrel.
Een echte meevaller was dat het in eigen beheer georganiseerde 5-daagse
theaterfestival BresK in november door kon gaan. Het thema van het festival was
Klassiek, vandaar de naam BresK.
Ondanks de terughoudendheid van het publiek om in zijn algemeenheid theaters en
dergelijke te bezoeken, was de belangstelling voor deze eerste editie van het intieme
festival goed. Ook de financiële steun van een handvol fondsen en de lokale overheid gaf
een goed gevoel bij het bestuur en de vrijwilligers.
2021 is in artistiek en cultureel opzicht geen jaar dat tot volledige wasdom is gekomen,
maar we hebben er met ons allen wederom de schouders onder gezet en dat is gelukt.
De deuren van Stichting theater De Bres staan in 2022 weer wijd open voor het publiek.

Namens het bestuur,
Henk Dillerop, voorzitter

Frank Belt
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Roes en Ruth Elings

Sietse Huisman & Lucas van Merwijk

Jason McNiff
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Cohda Kwartet

Ninah Tiemersma, Vincent Corjanus
en Bryant Chauthi

René Alberts

Elise van Es (sopraan) & Anna
Marieke Zijlstra

Marynka Nicolai Krylova
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01. Bestuur
Het bestuur bestaat in 2021 uit Henk Dillerop (vz), Marike Kooistra (penn), Marian Blauw
(secr) en Koos Schrage. In de loop van het jaar komt Marjo Vonderman het bestuur
versterken. Jacob Vierkant vervult de functie van onbezoldigd directeur.
02. Activiteiten
Het aantal eigen activiteiten in 2021 is net als in 2020 niet noemenswaardig. Door de
coronamaatregelen is het theater gesloten geweest vanaf 13 maart 2020 tot juni 2021. In
oktober 2021 kon het klassieke (muziek)festival BresK gelukkig wel doorgaan en hebben
de Noordsterren nog een paar voorstellingen kunnen spelen. Ook CityProms heeft
enkele activiteiten in De Bres kunnen realiseren. Eind november werd de programmering
voor de rest van het jaar geschrapt.
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.
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.
Naast Jacob Vierkant als directeur en technicus zijn er ca. 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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06. Publiciteit
Voor de publiciteit rond de activiteiten van De Bres worden verschillende (sociale) media
gebruikt:
- Website theaterdebres.nl;
- Maandelijkse nieuwsbrief met 600 abonnees;
- Facebook met ongeveer 1300 volgers;
- Activiteitenkalender Van Plan;
- Activiteitenkalender Uitloper
- 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.
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.
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