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Verslag van de directie
We hadden wederom meer bezoekers, startten in augustus met de
langgewenste zomerbespeling en bereidden een fusie. Bijna alles
lukte in 2016 en dat maakt ons klaar voor de bijzondere plannen
die we voor de komende jaren hebben voor Het Nationale Theater!
Dit is het laatste bestuursverslag van de Koninklijke Schouwburg als zelfstandige organisatie. Met
enige weemoed schrijf ik dat. We gaan verder samen met het Nationale Toneel en Theater aan
het Spui in Het Nationale Theater. En dat schrijf ik met veel vreugde.
Het is ons gelukt in anderhalf jaar een fusie tot stand te brengen met drie organisaties die zich
inhoudelijk op hetzelfde terrein begeven, maar in de praktijk toch zo verschillend zijn. Ik heb ooit
eens verzucht: "we kunnen beter met een ziekenhuis fuseren, dan weten we tenminste zeker dat
we verschillend zijn". Een toneelgezelschap is iets totaal anders dan een schouwburg en een
schouwburg met een lijst, zoals de Koninklijke Schouwburg, is weer heel anders dan een theater
met een vlakke vloer. Het fusieproces heeft pieken en dalen gekend, dieptepunten die je niet
verwacht, meevallers waar je niet op rekent. Maar we zijn geslaagd en de nieuwe organisatie
staat.
Het past hier ook om ons personeel zeer te bedanken en dat is meer dan een obligaat bedankje.
Toen de beslissing genomen was, zijn de medewerkers van de Koninklijke Schouwburg er volledig
en positief achter gaan staan. Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de
ondernemingsraad, altijd tijdens fusies van groot belang zowel om voor de belangen van het
personeel op te komen en hen te informeren als om het fusieproces op koers te houden.
De afdeling personeelszaken heeft zich van haar beste kant laten zien en met veel inzet
ontzettend veel werk verzet. En staf en personeel hebben de Koninklijke Schouwburg ook tijdens
de fusie, die uiteraard veel tijd van iedereen in beslag nam, verder laten groeien en bloeien. De
Koninklijke Schouwburg mag zich verheugen in uitstekend personeel en dat personeel vormt ook
een prima inbreng in de nieuwe organisatie Het Nationale Theater.
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Wat is de ratio achter dit samengaan, is een vaak terugkerende vraag. Het antwoord is simpel:
we kunnen elkaar versterken en daarmee het toneel in Den Haag een nog prominentere plaats
geven. En we kunnen meer integraal werken: meer combinaties maken van Producties van ons
voortreffelijke ensemble en Programmering. We willen en kunnen meer doen met hetzelfde
geld.
Het afgelopen jaar was een succesvol jaar voor de Koninklijke Schouwburg. Weer meer
bezoekers dan in 2015. En weer zeer succesvolle voorstellingen zoals Race van het Nationale
Toneel met 5 sterren bekroond, Borgen van het Noord Nederlands Toneel, vrije producties als de
Sunshine Boys, Dr. Miracle’s Last Illusion van Opera2Day, De grote Kunstshow, Diederik van
Vleuten en Claudia de Breij, maar ook theatercolleges zoals van Mr. Anker en André Kuipers. En
niet te vergeten Paul van Vliet die elke zondagmiddag dat hij in de Koninklijke staat voor een
uitverkocht huis speelt.
Voor het eerst: de zomerbespeling dit jaar met Midzomernachtdroom. Doordat het prachtig
weer was konden we een buitenterras opzetten, dat elke avond uitverkocht was voor het diner.
Daarnaast slagen we er met Educatie in om een steeds groter aantal kinderen en jongeren te
bereiken. We hebben daar de laatste jaren met succes op in gezet. We ontvangen meer kinderen
en jongeren. En bij een productie als Jihad, de voorstelling met een goede discussie na afloop is
het mooi om te zien hoe scholieren van diverse opleidingen met elkaar in debat gaan. De
afdeling Educatie is het afgelopen jaar een samenwerking aangegaan met de stichting Het
Vergeten Kind. Bij elke voorstelling in de Koninklijke Schouwburg hebben wij een aantal (gratis)
kaarten gereserveerd voor deze kinderen.
Het beleid om voorstellingen per definitie voorrang te geven boven verhuringen is succesvol in
de zin dat het prima is gelukt om steeds meer bezoekers binnen krijgen: 2016 was op dit punt
beter dan 2015 en 2015 was beter dan 2014. Qua verhuringen hebben we om die reden minder
omzet gehaald. Vaak gaan mooie verhuringen onze neus voorbij, omdat we een voortelling
hebben staan. We gaan inzetten op meer kleine verhuringen. Toch mogen we met enige trots
melden dat de teruggang beperkt is: de Koninklijke Schouwburg blijft een zeer aantrekkelijke
locatie.
Met veel energie is ook weer gewerkt aan het aanboren van sponsors en fondsen. Door verloop
van personeel en de verandering van de plaats en structuur van de afdeling kwam de afdeling
onder druk te staan. Gezien dat feit waren de resultaten bevredigend het aantal vrienden
bijvoorbeeld groeide spectaculair: van 631 tot 983.
In 2016 hebben we het 'Dichtersproject' afgerond. Voor de Koninklijke Schouwburg hebben een
aantal dichters en schrijvers, die in Den Haag wonen of hun wortels in Den Haag hebben, een
speciaal gedicht of tekst gemaakt die de bezoekers geschilderd op de muren kan aantreffen. Veel
bezoekers genieten ervan.
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Tenslotte: de rol van de Raad van Toezicht is voor de buitenwereld vaak onduidelijk. Bij de
Koninklijke Schouwburg was haar rol van niet te onderschatten belang. De Raad van Toezicht is
werkgever en dat is in 'normale' omstandigheden al van groot belang, maar zeker als er een
fusieproces loopt. En de Raad van Toezicht speelt en speelde bij de strategie een essentiële rol.
Bij beide rollen is het zeer belangrijk geweest dat het personeel van de Koninklijke Schouwburg
vertrouwen had in de Raad van Toezicht. Dat is van doorslaggevend belang geweest om met het
fusieproces te beginnen en tot een goed einde te brengen.

Simon van Driel

Walter Ligthart

Zakelijk directeur/bestuurder
Het Nationale Theater

Voorzitter van de directie/bestuurder
Het Nationale Theater
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Verslag van de Raad van Toezicht
In 2016 is een belangrijk besluit genomen, de Koninklijke
Schouwburg fuseert met het Theater aan het Spui en het Nationale
Toneel.
De Raad heeft in 2016 3 keer vergaderd.
Beleidsvraagstukken, gewichtige uitvoeringsvraagstukken, personele aangelegenheden en
financiën kwamen daarbij geregeld aan de orde.
Een terugkerend onderwerp op de agenda was uiteraard de voorgenomen fusie tussen het
Nationale Toneel, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg. Twee leden van onze
Raad maakten deel uit van de voorlopige Raad van Toezicht van Het Nationale Theater i.o. Zij
informeerden samen met de Directie de andere leden van de tijdelijke Raad van Toezicht over de
voortgang en de vraagstukken die zich voordeden in de tijdelijke Raad. De overige leden van de
RvT van de KS bepaalden zo op cruciale momenten mede de koers van de Raad in het
fusieproces. Kortom: de vergaderingen van de Raad van Toezicht waren hoofdzakelijk aan de
fusie gewijd.
Hoewel de fusie tussen drie toch verschillende organisaties een gecompliceerd proces bleek, is
deze tot een goed einde gebracht. Wat onmiskenbaar hielp, was het feit dat er positieve en geen
negatieve overwegingen aan ten grondslag lagen. Verwacht wordt dat de drie organisaties
samen een beter, completer en vollediger artistiek meerjarenplan kunnen realiseren: productie
en programmering in één hand levert veel meer op door de mogelijkheid om vroegtijdig veel
dingen op elkaar af te stemmen, gezamenlijk een aantal functies te organiseren en door de
schaalgrootte meer producties en programma’s te realiseren voor meer publiek. Dit wordt ook
onderkend door de subsidieverleners gezien hun reactie op het meerjaren Kunstenplan 20172020 dat in 2016 werd vervaardigd en ingeleverd. Die enthousiaste positieve reacties hebben ons
gesterkt in onze opvatting dat we op de goede weg zijn.
De externe begeleiding bleek op belangrijke momenten van groot belang voor een goede
voortgang van het proces.
En tenslotte wil ik graag het personeel noemen. Na aanvankelijke aarzelingen heeft de
Ondernemingsraad van de KS, maar ook van beide andere organisaties, hun schouders onder de
fusie gezet en door goed en open te communiceren een beslissende rol gespeeld.
Onze Ondernemingsraad past daarvoor veel dank.
Pierre Heijnen
Voorzitter Raad van Toezicht
8 | Jaarstukken Koninklijke Schouwburg 2016

PERSONALIA
Raad van Toezicht
De heer J.G.A. Bruinsma
De heer P.M.M. Heijnen (Voorzitter)
De heer J.P. ter Horst
Mevrouw F. Kaya
Mevrouw N.E.G. Ris
De heer J.C.M. van Rutte
De heer J.M.H. Ybema

Directie
De heer S.J. van Driel

GEBOORTEDATA EN RELEVANTE (NEVEN)FUNCTIES
Raad van toezicht van de Koninklijke Schouwburg en directie Koninklijke Schouwburg
De heer J.G.A. Bruinsma (22-4-1964)
• Partner KPMG Accountants N.V.
• Lid raad van toezicht Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

De heer P.M.M. Heijnen (5-10-1953)
• Voorzitter college van bestuur ROC Mondriaan
• Lid raad van commissarissen N.V. Stadsherstel Den Haag e.o.
• Lid raad van toezicht Museon
• Lid Sectorkamer Welzijn, Zorg, Sport
• Lid Economische Programma Raad Zuidvleugel

• Lid Stuurgroep Kansen voor West
• Lid Raad van Toezicht Platform Bèta Techniek

De heer J.P. ter Horst (11-3-1959)
• Managing Partner Hague Corporate Affairs, bureau voor communicatie en public affairs
• Lid raad van toezicht Care Nederland
• Lid raad van toezicht LOOT topsport opleiding
Mevrouw F. Kaya (5-11-1969)
• Eigenaar Kaya Concept
• Voorzitter Stichting Women At Work
• Bestuurslid Stichting Ambassade van Den Haag
Mevrouw N.E.G. Ris (10-2-1955)
• Algemeen directeur a.i. Stadspodia Leiden BV
• Lid adviescommissies orkesten, opera en dans Raad voor Cultuur
• Lid werkveldcommissie muziek ARTEZ Hogeschool voor de Kunsten
• Penningmeester bestuur De Comedians BV, Amsterdam
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• Voorzitter bestuur Stichting Earport, Amsterdam
• Voorzitter bestuur Stichting Artery, Amsterdam
De heer J.C.M. van Rutte (3-6-1950)
• Voorzitter raad van commissarissen SNS Bank (m.i.v. 1 januari 2017 De Volksbank)
• Lid raad van commissarissen ORMIT
• Lid raad van commissarissen BNG Bank
• Lid raad van commissarissen NLII
• Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Kas Bank
• Lid bestuur ABN AMRO Foundation
• Lid raad van toezicht Health Center Hoenderdaal
• Adviseur Monitoring Commissie Code Banken
De heer J.M.H. Ybema (13-6-1965)
• CFO BSH Huishoudapparaten BV
• Lid raad van toezicht Care Nederland

DIRECTIE
De heer S.J. van Driel (28-04-1947)
• Directeur-bestuurder Stichting de Koninklijke Schouwburg (parttime)
• Voorzitter raad van toezicht Stichting Pameijer
• Voorzitter raad van toezicht Media Pensioen Diensten
• Voorzitter raad van toezicht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland
(beëindigd per 1 september 2016)
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ROOSTER VAN AF- EN AANTREDEN RAAD VAN TOEZICHT
Na verloop van de zittingsduur zijn de leden - na voorafgaand advies van de directie - direct
herbenoembaar. De leden van de raad van toezicht mogen echter niet langer dan één
aaneengesloten zittingsperiode van in totaal negen jaar in de raad zitting hebben. De raad dient
een rooster van aftreden op te stellen. Bij elke benoeming wordt schriftelijk vastgesteld voor
welke duur het desbetreffende lid van de raad van toezicht wordt benoemd. De leden van de
raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Koninklijke
Schouwburg.

Naam
De heer J.M.H. Ybema
De heer J.P. ter Horst
De heer J.G.A. Bruinsma
Mevrouw N.E.G. Ris
De heer P.M.M. Heijnen
Mevrouw F. Kaya
De heer J.C.M. van Rutte

Eerste
benoeming
1-9-2006
1-6-2007
1-6-2008
1-1-2009
1-1-2010
1-6-2010
8-5-2012

Tweede herbenoeming
1-9-2009
1-6-2010
1-6-2011
1-1-2012
1-1-2013
1-6-2013
8-5-2015

Derde herbenoeming
1-9-2012
1-6-2013
1-6-2014
1-1-2015
1-1-2016
1-6-2016
8-5-2018

Statutair
Aftreden*
1-9-2016*
1-6-2016
1-6-2017
1-1-2018
1-1-2019
1-6-2019
8-5-2021

* Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal drie jaar.
De zittingsduur van de heer Ybema werd – met het uitzicht op de komende fusie - in 2016 in
afwijking hierop jaar verlengd tot en met 31 december 2016.
Per 1 januari 2017 wordt een nieuwe Raad van Toezicht gevormd voor Het Nationale Theater.
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Verslag van de Ondernemingsraad
2016 was voor de Ondernemingsraad van de Koninklijke
Schouwburg een tumultueus jaar dat in het teken stond van het
wachten op en het voorbereiden van de voorgenomen fusie
Naast wederom een zeer druk en succesvol theaterseizoen, heeft de Ondernemingsraad zich
intensief beziggehouden met de fusie. Er leek nooit genoeg tijd te zijn. Gaandeweg het jaar is er
besloten om alle zeilen bij te zetten en de fusie tussen het Nationale Toneel, Theater aan het
Spui en Koninklijke Schouwburg te formaliseren per 1 januari 2017. Dit doel hebben wij
uiteindelijk met elkaar kunnen bereiken.
Een van de belangrijkste onderwerpen waar de Ondernemingsraad zich mee heeft bezig
gehouden is het meenemen van de achterban in het hele proces naar de fusie toe. De steun en
het vertrouwen van onze collegae is van fundamenteel belang voor een succesvolle transitie. Wij
hebben heel veel waarde gehecht aan het transparant en inzichtelijk maken van de benodigde
stappen in het fusieproces omdat wij de achterban wilden betrekken in de vorming van de
nieuwe organisatie. De tijdelijk directie van Het Nationale Theater i.o. heeft zich gedurende dit
proces telkens zeer welwillend opgesteld om met ons in gesprek te gaan en te blijven, waar wij
nodig vonden bij te sturen en op ons verzoek veelvuldig personeelsbijeenkomsten
georganiseerd.
Ondanks de aanmerkelijke verschillen in de bedrijfsculturen, artistieke-, commerciële- en
organisatorische opvattingen, zijn wij ook als TOR (Tijdelijke Ondernemingsraad van de Het
Nationale Theater i.o.) steeds constructief het gesprek aangegaan en hebben wij bruggen kunnen
bouwen. In augustus is de definitieve beslissing genomen om per 1 januari 2017 te fuseren in Het
Nationale Theater. De enorme uitdaging waar wij de afgelopen 2 jaren bezig zijn geweest moest
nu worden gerealiseerd onder grote tijdsdruk. Met gepaste trots en een licht nostalgisch gevoel
realiseren wij ons dat dit de laatste keer is dat we uit naam van de Ondernemingsraad
meeschrijven aan het bestuursverslag van de Koninklijke Schouwburg. Tegelijkertijd kijken wij er
met enthousiasme naar uit om Het Nationale Theatervorm en betekenis te geven.
De Ondernemingsraad van de Koninklijke Schouwburg
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Visie en missie
De Koninklijke Schouwburg is eerst en vooral een Theater van het
Woord. Toneel, voor volwassenen en kinderen, staat centraal. In de
schouwburg worden verhalen verteld die te maken hebben met de
vraagstukken van deze tijd en de wereld om ons heen.’
'Het Theater van het Woord' is er niet alleen voor toneel, maar ook voor cabaret, intieme
theaterconcerten, etc. We presenteren voorstellingen die tot het beste in hun genre worden
gerekend. De Koninklijke Schouwburg is een plaats waar de toeschouwer zich met de bespeler en
de andere toeschouwers verwant en verbonden weet. Er is elke avond iets unieks en eenmaligs
te zien. Vraag het de bespeler: elke avond is anders, dezelfde voorstelling de volgende avond is
een andere voorstelling met een andere dynamiek. Vooral de interactie met het publiek geeft er
steeds een nieuw accent aan. We willen dat elke avond ons publiek van een kwalitatief
hoogwaardige voorstelling geniet, zich ontspant, juist in verwarring raakt of nieuwe inzichten
krijgt.
We brengen kunst, kunstenaar en bezoeker met elkaar in contact. Dat mag naar onze mening
nog wel wat intensiever. We denken dan vooral aan meer contacten tussen kunstenaar en
bezoeker, bijvoorbeeld in de foyers, maar ook in gesprekken na de voorstelling. We proberen
een zo breed mogelijk publiek te bereiken en slagen daarin elke jaar een beetje beter. Dat doen
we door een diversiteit aan voorstellingen te presenteren, onze mooie voorstellingen intensief te
marketen en gastvrijheid van uitstekend niveau te bieden. Bij het bereiken van met name
scholieren speelt ook Educatie een belangrijke rol. We zijn op dat punt, in goede samenwerking
met het Theater aan het Spui en het Nationale Toneel, succesvol en dat willen niet alleen zo
houden, maar ook verder uitbouwen.
Toneel vormt het hoofdbestanddeel van ons voorstellingen: bijna 70%. In aantallen bezoekers
ligt het iets anders: bijna 60% van het publiek bezoekt toneel. Die ruim 40% van de bezoekers
bieden we verwante theatergenres als cabaret en kleinkunst, vernieuwend muziektheater en
intieme theaterconcerten. Ook theatercolleges, een tamelijk nieuw genre, hebben een sterk
groeiende belangstelling.
Op het toneel brengen we klassiekers met een eigen interpretatie en nieuwe stukken. We vinden
dat toneelvoorstellingen aansluiting moeten houden met ons publiek. Maar we zien het ook als
onze taak met enige regelmaat kwetsbaar toneel te introduceren waar een publiek voor moet
worden opgebouwd. We doen het tenslotte allemaal voor het publiek. Wat er ook op de planken
staat, in contact met het publiek blijven is essentieel. Dus niet alleen kwaliteit is leidend, maar
ook de vraag of het voldoende publieksgericht is. Toneel om het toneel of alleen voor een kleine
incrowd, daar gaat het in onze schouwburg niet om. Als we spreken over het grote belang van
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het publiek, moeten we ook het belang van Gastvrijheid noemen. Gastvrijheid is een sleutel in
onze missie.

MISSIE EN VISIE VAN HET NATIONALE THEATER
Vanaf 1 januari 2017 fuseert de Koninklijke Schouwburg met het Nationale Toneel en Theater
aan het Spui met het Nationale Theater. In het kader van de continuïteit lijkt het ons goed om de
missie en visie van Het Nationale Theater te benoemen. De activiteiten zullen met de
samenvoeging van meerdere theaters en een gezelschap uitbreiden. Dat betekent dat de missie
en de visie breder wordt en we de krachten bundelen om deze samen nog beter te kunnen
vervullen. De missie en visie van Het Nationale Theater luidt:
Het Nationale Theater is het nationale podium en is er in de eerste plaats voor het publiek. Het is
vastbesloten het beste toneel te maken, de beste voorstellingen te programmeren en te
presenteren en dat te delen met zoveel mogelijk mensen. Thuis in Den Haag en reizend door het
land is het de plek waar toneelverhalen worden verteld die nu in dit land urgent zijn en vormt
het een nieuw platform voor het nationale gesprek. Het Nationale Theater is een
gemeenschapshuis: een open en bruisend huis waar verschillende groepen toeschouwers zich
thuis voelen, waarmee ze zich identificeren, waar ze trots op zijn. Een thuis waar gevierd,
beleefd, herdacht en samen gedacht wordt.
Met theater voor jong en oud, voorstellingen door gevierde regisseurs en aanstormende
talenten, actief reizend door het hele land, is Het Nationale Theater een toonaangevend
theaterinstituut, dat iedere inwoner van dit land uitnodigt tot ontmoeting, kunstbeleving en
debat. Opererend vanuit onze politieke hoofdstad, internationale stad van Vrede en Recht, is het
een cultureel brandpunt dat theater een prominente plek geeft in het hart van de samenleving.
Met klassiekers uit de wereld- bibliotheek, actueel geschreven drama en innovatieve
programma’s voedt, faciliteert en inspireert Het Nationale Theater het publiek in zijn zoektocht
naar houvast, visie en vermaak.
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Programmering
In 2016 werden er 379 voorstellingen door de Koninklijke
Schouwburg gepresenteerd -inclusief schoolvoorstellingen en
festivalvoorstellingen. We bereikten hiermee ruim 111.000
bezoekers. In 2015 stond de eindstand op 109.000.
TONEELAANBOD: HET NATIONALE TONEEL EN NTJONG
Het Nationale Toneel presenteerde in 2016 zeven producties met een totaalaantal van 73
voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. Het totaalaantal bezoekers en voorstellingen
stegen flink ten opzichte van 2015: het aantal bezoekers verdubbelde zich van 11.200 in 2015
naar 22.300 in 2016. Het aantal voorstellingen steeg van 31 naar 73.
De Revisor van Gogol werd onder regie van Theu Boermans gepresenteerd en kon rekenen op
een warm onthaal van pers en publiek. Het stuk werd geselecteerd voor het Theaterfestival in
Amsterdam, waar een overzicht te zien is van het beste aanbod van het theaterseizoen. Joris
Smit werd voor zijn rol als revisor genomineerd voor de Louis d’Or 2016 en Mark Rietman kreeg
een nominatie voor de Arlecchino 2016.
In het jaar waarin Shakespeares sterfdatum werd herdacht (Shakespeare 400 jaar) werd
Shakespeares Midzomernachtdroom hernomen, als aftrap van de zomerprogrammering in de
maand augustus, waarmee de Koninklijke Schouwburg samen met het Nationale Toneel letterlijk
de speelruimte van het seizoen vergroot, met als doel zo vaak en veel mogelijk toegankelijk te
zijn voor het publiek. Midzomernachtdroom was in 2016 exclusief in Den Haag te zien. Om de
zomeropenstelling extra zichtbaar te maken en luister bij te zetten, opende de Koninklijke
Schouwburg gedurende deze periode een zomerterras aan de voorzijde van het gebouw, waar
veelvuldig gebruik van werd gemaakt.
Onder regie van Theu Boermans werd ook Het verzamelde werk van William Shakespeare
(ingekort) gepresenteerd. De beroemde ‘crash-course’-voorstelling die in Londen maar liefst
negen jaar te zien was, werd met succes en voor het eerst in Nederland uitgebracht. Een must
voor iedere Shakespeareliefhebber, maar ook voor iedereen die de bard van het theater wil leren
kennen. In de voorstelling wordt de vierde wand doorbroken en humor is een belangrijk
bestanddeel. Het aantal jongere bezoekers, die al dan niet via school kwamen kijken, was
opvallend groot.
Onder gastregisseur Antoine Uitdehaag werd Little Foxes van Lillian Hellman uitgebracht en op 4
mei werd door het ensemble van het Nationale Toneel een indrukwekkende
herdenkingsvoorstelling gepresenteerd samen met inwoners van Den Haag, in het kader van de
landelijke theatermanifestatie Theater na de Dam (De Laatste Getuigen).
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Tijdens de wintermaanden presenteerde NTjong van regisseur/artistiek leider Noël Fischer een
reeks voorstellingen van de bejubelde kleine zaal-productie Klaas, een oudhollands
Sinterklaasverhaal met de geur van pepernoten en een prachtig miniatuur-draaitoneel,
geïnspireerd op het oude Scheveningen en Panorama Mesdag.
Eric de Vroedt zette zijn naam direct stevig op de kaart als toekomstig artistiek leider van Het
Nationale Theater met zijn eerste NT-productie in de grote zaal, Race van David Mamet. Het stuk
beleefde zijn première op een moment waarop het debat over racisme op een hoogtepunt was
en bewees (wederom) dat theater middenin de actualiteit en de samenleving staat, en dat het
theater een plek kan bieden voor reflectie en debat over de wereld waarin we leven.

TONEELAANBOD: OVERIGE GESUBSIDIEERDE GEZELSCHAPPEN
De BIS- en FAPK-gesubsidieerde toneelgezelschappen zorgden voor een aanbod van 40
voorstellingen en stegen in aantal ten opzichte van 2015 (toen 17 voorstellingen). Inclusief de
voorstellingen van het Nationale Toneel komt het totaalaantal gesubsidieerde voorstellingen op
113. Het totaalaantal bezoekers voor gesubsidieerd toneel, inclusief het Nationale Toneel, was
ruim 31.300.
De top van het Vlaamse toneel was vertegenwoordigd door verschillende gezelschappen: NT
Gent bracht De Kersentuin met Elsie de Brauw en Pierre Bokma, in een regie van Johan Simons.
Ook bracht het gezelschap Dit zijn de namen, naar de roman van Tommy Wieringa, over de
vluchtelingenproblematiek. De Koninklijke Vlaamse Schouwburg bracht de bejubelde voorstelling
over een pater in Congo, Missie van schrijver David van Reybrouck naar Den Haag, en het
Toneelhuis Antwerpen presenteerde Bezonken Rood van Jeroen Brouwers in een regie van Guy
Cassiers.
Ook alle kwaliteitsgezelschappen van het Nederlandse toneelbestel waren rijkelijk
vertegenwoordigd; Toneelgroep Amsterdam bracht Glazen Speelgoed van Tennessee Williams en
Het jaar van de Kreeft van Hugo Claus, met Gijs Scholten van Aschat en Maria Kraakman. Het
Noord Nederlands Toneel bracht de afscheidsvoorstelling van Ola Mafaalani All Inclusive, over
vluchtelingen. Toneelgroep Oostpool bracht de klassiekers Lulu en Demonen (beide onder regie
van Marcus Azzini). Toneelgroep Maastricht presenteerde Eyes wide shut naar Stanley Kubricks
film en met Beau Schneider in de hoofdrol. Ook brachten zij de muzikale komedie Not the
Tommy Cooper Story waarin René van ‘t Hof en Jan Jaap van der Wal hoofdrollen vervulden.
Theater Utrecht bracht onder regie van Thibaud Delpeut Westkaai, een voorstelling die wij in
een intieme setting (toneel-op-toneel) aan het publiek presenteerden. Het Zuidelijk Toneel
bracht in het Shakespearejaar Macbeth, in een regie van Lucas De Man, en zette de vorig jaar
ingezette traditie voort om op Oudejaarsavond een voorstelling over het afgelopen jaar te
presenteren. Wij willen immers de belangrijke (feest-)dagen in het jaar graag samen delen met
het publiek, en een plek zijn waar bezoekers niet alleen met elkaar kunnen denken en
debatteren, maar ook kunnen vieren en rouwen.
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Met veel genoegen ontvingen wij in 2016 voor het eerst het Rotterdamse spraakmakende
toneelgezelschap Wunderbaum in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg, met de
voorstelling The future of sex, geschreven door Arnon Grunberg.
Extra vermeldenswaard was het politieke toneelspektakelstuk BORGEN: een toneelmarathon van
het Noord Nederlands Toneel, die twee dagen in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg stond
en waarmee het publiek voor het eerst kon ‘bingewatchen’ in het theater. De marathon werd
gelardeerd met eten van chef-kok (tevens schrijver van het stuk) Adam Price. Het stuk paste
perfect in Den Haag als politieke hoofdstad.
STET The English Theatre presenteerde 18 voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg,
grotendeels in het Paradijs, maar ook in het gebouw van het Nationale Toneel. Met deze
voorstellingen bereikten we het Engelstalige publiek, waaronder veel expats. De samenwerking
met STET is inmiddels een vaste waarde en wij zijn dan ook zeer verheugd dat STET in het najaar
van 2016 toch nog een subsidie heeft toegekend gekregen van de gemeente Den Haag.

TONEELAANBOD: VRIJE PRODUCTIES
In 2016 waren er ten opzichte van 2015 minder voorstellingen van vrije (ongesubsidieerde)
producenten: 58 tegenover 81. Dit heeft te maken met de keuze in en hoeveelheid van aanbod,
maar ook met het gegeven dat er meer gesubsidieerde toneelvoorstellingen werden
geprogrammeerd. Er waren 21.900 bezoekers.
Opvallende vrije toneelproducties met bovendien een hoge bezettingsgraad waren: Intouchables
onder regie van Peter de Baan en met Huub Stapel, Moeders en Zonen onder regie van Job
Gosschalk, met onder anderen Anne Wil Blankers, en Doek met Loes Luca en Peter Blok, onder
regie van Aat Ceelen. De Verleiders maakten wederom hun opwachting, ditmaal met een
voorstelling over de misstanden in de gezondheidszorg. De literaire klassieker Bint werd met
onder anderen Jules Croiset en onder regie van Ger Thijs gespeeld. Voor de jonge stedelijke
bezoeker was er de voorstelling Kapsalon een toneelkomedie met een multiculturele cast.
Voor het eerst in de historie bespeelde André van Duin het toneel van de Koninklijke
Schouwburg, met zijn eerste serieuze en met lovende kritieken overladen toneelrol in The
Sunshine Boys. Samen met Kees Hulst speelde hij een in onmin geraakt theaterduo dat met
tegenzin de draad weer met elkaar oppakt.
Extra bijzonder was de toneelvoorstelling De Vader, met niemand minder dan Hans Croiset, de
bejubelde voorstelling van de succesvolle Franse schrijver Florian Zeller over alzheimer. De Vader
beleefde zijn première in de Koninklijke Schouwburg.

TONEELAANBOD: JEUGDTHEATER
In 2016 werden 76 voorstellingen gespeeld voor kinderen/familie. In totaal kwamen 12.100
bezoekers naar de jeugdvoorstellingen, met een bezettingspercentage van 84%.
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Voor kinderen vanaf twee jaar houden we nog steeds iedere twee weken op zondagochtend
voorstellingen in het Paradijs. De schouwburg is daarmee de uitgelezen plek voor een allereerste
kennismaking met theater. In het Paradijs waren in 2016 59 jeugdvoorstellingen te zien. Met een
gemiddelde bezettingsgraad van 86% was met name de peuterprogrammering, maar ook de
kleuterprogrammering nog steeds zeer succesvol.
Zeer succesvolle titels in het Paradijs waren Dikke Dik, Aadje Piraatje en Het Griezelkabinet naar
de bekende kinderboeken. STET bracht de Engelstalige voorstelling Cinderella, en tijdens festival
De Betovering dan waren er 16 internationale voorstellingen te zien.
In de Grote Zaal waren er in 2016 17 bijzondere jeugdvoorstellingen te zien, variërend van 3+ tot
8+ jaar. Het ROtheater speelde het zeer succesvolle De gelaarsde Poes (8+). Buurman en
Buurman zorgden voor uitverkochte zalen evenals het zeer succesvolle Dolfje Weerwolfje.
Ook in 2017 is binnen Het Nationale Theater het aanbod voor de jeugd één van de belangrijste
speerpunten. Het is belangrijk dat we in al onze zalen goed kwaliteitstheater voor kinderen
kunnen blijven tonen. Ze hebben recht op het beste dat er is op theatergebied. Hun eerste
ervaring met theater is bovendien cruciaal voor hun theaterbezoek in de toekomst.

MUZIEK: OPERA
In 2016 bracht de Koninklijke Schouwburg 12 operavoorstellingen met een bezoekersaantal van
4.900 bezoekers. Tien voorstellingen vonden plaats in de grote zaal, twee in het Paradijs.
Vaste bespeler Opera2Day, van Haagse bodem, kwam met de speciale productie Dr. Miracle’s
Last Illusion. Deze voorstelling legde de link met de wortels van de Koninklijke Schouwburg, waar
in het verleden niet alleen opera’s, maar ook illusionisten op het programma stonden. De
voorstelling was onderdeel van de eerdergenoemde zomerprogrammering, waarmee het aantal
voorstellingen op jaarbasis wordt vergroot en er meer en vaker moois te zien is voor het publiek.
De voorstelling werd in dit kader op een festival-achtige wijze omkleed, met randprogrammering
en een transformatie van het gebouw. Het publiek ‘beleefde’. De voorstelling niet alleen in de
zaal, maar in het hele gebouw, met theatrale performances, toverlantaarns, zingende zagen,
magische drankjes en muzikale pop-ups. Buiten voor de schouwburg was een circustent
gebouwd, die onderdeel uitmaakte van het theatrale spektakel waaraan de bezoekers
deelnamen. De samenwerking met Opera2Day was vruchtbaar en innovatief in de inhoudelijke
opzet (totaalbeleving) en publieksbenadering. Het leidde tot hoge bezoekersaantallen bij een
genre dat niet altijd vanzelfsprekend een groot publiek trekt.
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MUZIEK: MUZIEKTHEATER & THEATERCONCERTEN
Er werden 19 muziektheaterproducties gepresenteerd in de Koninklijke schouwburg met een
bezoekersaantal van 6.500. Inclusief opera zijn dit 31 voorstellingen met een bezoekersaantal
van 11.400 -waarvan een deel in de kleine zaal.
De bonbonnièrezaal van de Koninklijke Schouwburg leent zich uitstekend voor (intieme)
luisterconcerten, die naadloos aansluiten bij ‘het theater van het woord’, ook in gezongen vorm.
In 2016 was het aanbod van impresariaten op het gebied van theaterconcerten kleiner dan het
voorgaande jaar, maar bood desalniettemin veel kwaliteit en mooie pareltjes. Onder anderen
Boudewijn de Groot en Stef Bos presenteerden zich met luisterconcerten, en de musical ‘Robert
Long’ werd geprogrammeerd in de lijn van muziektheaterproducties over Nederlandse
tekstdichters en –vertolkers van de voorgaande jaren (o.a. ‘Ramses’ en ‘Sonneveld’). De HaagsSurinaamse gemeenschap werd volop bereikt met A Tribute to Max Nijman, Suritoppers en met
het muziekspektakel Bigi Pokoe Toppers, waarbij bekende zangers uit Suriname een selectieve
tournee maakten in enkele Nederlandse steden.
Op vier zondagen presenteerde het Haagse klassieke muziekgezelschap Musica Poëtica zich in de
Paul Steenbergenfoyer voor een zondagochtendconcert. De bij dit gezelschap aangesloten
topmusici brengen in samenwerking met acteurs en dansers barokmuziek in combinatie met
toneelspel, voordracht en dans, in de meest pure vorm, zo dicht mogelijk bij de oorsprong zoals
de composities geschreven en bedacht zijn.
Ook waren de muziektheaterproducties De Nieuwe Alex van Warmerdam van Orkater te zien, en
‘KOEIEN’, een bijzondere muziektheaterproductie/opera van en over Misha Mengelberg, met
onder anderen Pierre Bokma en Olga Zuiderhoek en het ICP Orchestra.

THEATERCOLLEGES & SPECIALS
In 2016 hebben we de lijn van de theatercolleges uitgebouwd. Met deze theatercolleges zetten
we de lijn van vernieuwende en andersoortige programmering voort. We dagen het publiek uit
om naar inspirerende verhalen van verschillende sprekers te luisteren, bijvoorbeeld op het
gebied van wetenschap, literatuur, kunst of politiek. De lijn sluit aan bij het thema van ‘Theater
van het woord’ en biedt een combinatie van leren, luisteren en inspiratie. De behoefte aan een
dergelijk aanbod is groot, en de combinatie van luisteren en interactiviteit (mogelijkheid tot
vragen stellen) spreekt aan. Het aanbod onder impresariaten is nog niet breed ontwikkeld,
hetgeen betekent dat wij met nieuwe partijen samenwerken die soms buiten het theatercircuit
te vinden zijn. We bereiken met dit aanbod een groot en nieuwe publiek, en een gemengde mix
van leeftijden.
In 2016 verwelkomden we Dick Swaab met een college over de creativiteit van ons brein,
strafrechtadvocaat Wim Anker vertelde over zijn beruchtste zaken, Midas Dekkers over de
beestachtigheid van de mens en André Kuipers gaf een ruimtevaartcollege. Charles Groenhuijsen
verzorgde een college in aanloop naar de Amerikaanse Verkiezingen en in oktober, de maand
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van de Geschiedenis, presenteerden we de Grote Geschiedenisshow. In samenwerking met het
Haagsch College gaf Matthijs Bouman een theatercollege over robotisering. Extra
vermeldenswaard is het internationale (en in Nederland exclusieve) college van Dr. Jane Goodall,
primatoloog en Vredesambassadeur van de VN, die een college gaf over chimpansees en over
het milieu. In onze kleine Paradijszaal presenteerden we op kleinere schaal colleges (zgn.
‘classes’) van The School of Life. Met 11 theatercolleges (waarvan 2 in de kleine zaal) bereikten
we ruim 4.400 bezoekers; het laat zien dat er voor dit genre een groeipotentieel aanwezig is.
Een andere belangrijke nieuwe lijn is die van de ‘ … is HOT’-avonden. Tijdens deze avonden
worden actuele thema’s vanuit verschillende invalshoeken en door middel van verschillende
vormen belicht: door middel van verhalen, minicolleges, muziek, dans, toneel en interviews. Na
afloop is er gelegenheid om met elkaar verder te praten. Het thema van de eerste avond was
Racisme is HOT en werd aansluitend aan de voorstelling Race gepresenteerd. De avond is het
resultaat van de samenwerking tussen Theater aan het Spui, het Nationale Toneel en de
Koninklijke Schouwburg, en een opmaat van een concept dat binnen de nieuw gefuseerde
organisatie (Het Nationale Theater) verder ontwikkeld en gepresenteerd zal worden.

CABARET
Ook in 2016 was er een mooi en veelzijdig cabaretaanbod aanwezig voor verschillende
publieksgroepen. We presenteerden 45 cabaretvoorstellingen en bereikten hiermee 25.100
bezoekers. Hans Teeuwen speelde zijn nieuwe voorstelling Echte Rancune na lange tijd van
afwezigheid in het theater als cabaretier. Ook presenteerden we maar liefst drie keer de
oudejaarsvoorstelling van Claudia de Breij. De productie was slechts in een beperkt aantal
theaters in Nederland te zien. Youp van ’t Hek speelde, na zijn herstelperiode van zijn ziekte,
glansrijk en niet te stuiten zijn voorstelling Licht en Mini & Maxi keerden terug in hun Haagse
thuisstad.
Diederik van Vleuten is met zijn prachtige en ontroerende stand-up-history-voorstellingen
cabaretier aan huis in de Koninklijke Schouwburg; zijn voorstellingen blijken keer op keer als een
handschoen te passen in Den Haag en bij het Haagse publiek.
Nieuw in de Koninklijke Schouwburg was de eenmansvoorstelling van Ton Kas, bekend als
toneel- en televisieacteur, maar nu ook zeer glorieus en succesvol met zijn cabaret-’moppen’
programma (JABROER). NUHR (Niet Uit Het Raam met Peter Heerschop, Viggo Waas, Eddy B.
Wahr en Joep van Deudekom) keerde na een tijd van afwezigheid weer terug in een uitverkochte
schouwburg, en Jandino Asporaat speelde met zijn cabaretklucht, bijgestaan door een jonge cast,
twee keer de schouwburg vol en liet wederom zien een nieuw, multicultureel, jong (en veelal
theatervreemd) publiek te kunnen bereiken.
Paul van Vliet liet met zijn tweede productie opnieuw zien een constante factor in publieksbereik
te zijn, met volle zalen. Hij speelde maar liefst 17 voorstellingen op de zondag en bereikte
hiermee ruim 10.000 mensen. In Theater aan het Spui werd onder de vleugels van de
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programmering van de Koninklijke Schouwburg de spraakmakende voorstelling Ergens Anders
van Micha Wertheim getoond. Een voorstelling met een ‘geheim’, waarbij het publiek wordt
uitgedaagd en wordt onderzocht aan welke ‘wetten’ een theatervoorstelling of het vertellen van
een verhaal moet voldoen.

FESTIVALS
De Koninklijke Schouwburg organiseerde, en nam dit jaar deel aan, verschillende festivals:
Het Haags Uit Festival (september) werd dit jaar uitgebreid tot twee dagen. Op de zaterdag werd
maar liefst drie keer De Grote Kunstshow gepresenteerd: een beeldende kunstbeleving in
samenwerking met onder andere het Gemeentemuseum Den Haag. In een toneel-optoneelopstelling passeerden verschillende kunstwerken op dynamische wijze de revue,
ondersteund door muziek, toneelspel en andere theatrale vormen. STET The English Theatre
verzorgde theatrale Engelstalige rondleidingen door het hele gebouw. Op de zondag van het
Haags Uit Festival waren de hele dag voorproefjes en mini-voorstellingen te zien in de grote zaal
van gezelschappen en artiesten die in het seizoen 16/17 te zien zijn in de schouwburg,
waaronder Spinvis, Diederik van Vleuten en Barokopera Amsterdam en vele anderen.
Voor de Museumnacht (oktober) produceerde de Koninklijke Schouwburg een uitgebreid
programma, waarbij het publiek een theatrale rondgang maakte in de zalen en krochten van de
schouwburg, met Het Verhalenbordeel van het Nationale Toneel in de grote zaal, een miniconcert in de Artiestenfoyer van de Haagse (ex-Direct) zanger Tim Akkerman, een
ontdekkingstocht in de kleedkamers, een silent disco in de Sol Lewitt Foyer en een live band van
de acteursband La Garcon in die zelfde ruimte. We bereikten hiermee 2.000 waaronder veel
nieuwe bezoekers. Voor De Betovering, het bekende Haagse jeugdtheaterfestival werden maar
liefst 21 voorstellingen gepresenteerd in de Koninklijke Schouwburg en werd het gebouw
getransformeerd tot een theater- en speelwalhalla voor kinderen.
Het in 2015 ontwikkelde festival ‘Koning(in) voor één dag’ op Prinsjesdag werd vanwege het
grote succes in 2016 voortgezet. Kinderen uit Den Haag maken tijdens dit festival hun eigen
troonrede. In het voorbereidende traject worden zij begeleid door o.a. acteurs van het Nationale
Toneel bij het schrijven van deze rede en bij de presentatie en het voordragen ervan. ‘Koning
voor één Dag’ is een samenwerkingsproject met ProDemos, het Nationale Toneel en stichting
Prinsjesfestival.
Tijdens de dag van de architectuur werden er verschillende rondleidingen georganiseerd in de
Koninklijke Schouwburg, telkens verschillende specialisten/gidsen: een theatertechnicus, een
theaterarchitect en een bouwkundige belichtten ieder het gebouw, en de grote zaal in het
bijzonder, vanuit hun eigen invalshoek.
Nieuw in 2016 was het spraakmakende festival Brainwash. Het festival was geheel uitverkocht
met een bezoekersaantal van 900. In alle zalen en ruimtes van de Koninklijke Schouwburg
dachten, discussieerden en scherpten bezoekers samen met filosofen, schrijvers, journalisten,
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kunstenaars en theatermakers hun opvattingen over de liefde, het digitale tijdperk, culturele
integratie, de nieuwe economie en nog veel meer. Talks/lezingen werden gecombineerd met
workshops, interactieve lezingen, talkshows, theater, literatuur, comedy, muziek en wetenschap.
Brainwash werd georganiseerd en grotendeels ingevuld door Stichting Brainwash en The School
of Life Amsterdam. Optredenden en sprekers waren o.a.: Costica Bradatan, Tomas Sedlacek,
Colin Crouch, Femke Halsema, Tom Chatfield, James Garvey, Boris van der Ham, Fouzia Ilyas,
Simone van Saarloos, Jan Brokken, Mira Feticu, Andrew Solomon, Clairy Polak en vele anderen.
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Educatie
Het belang van een uitgebreid en gevarieerd educatie-aanbod is
inmiddels de norm. In 2016 waren er weer bijzondere
voorstellingen, projecten en activiteiten voor scholieren van alle
leeftijden.
In de afgelopen jaren is flink ingezet op educatie en daardoor heeft de Koninklijke Schouwburg in
korte tijd een uitgebreid repertoire aan educatieve projecten opgebouwd. Er is een intensieve
verbintenis met de Haagse scholen en onze educatiepartners van Theater aan het Spui en het
Nationale Toneel. Steeds vaker weten leerlingen, van groep 1 tot en met de laatste klas van de
middelbare school, de schouwburg te vinden. Zowel voor speciaal geselecteerd
schoolvoorstellingen als voor reguliere voorstellingen en voorstellingsonafhankelijke activiteiten.

PRIMAIR ONDERWIJS
Voor de leerlingen in het primair onderwijs - de basisschool - programmeerden we in 2016 drie
titels, die gezamenlijk goed waren voor 11 voorstellingen: 7 keer Klaas van het NT-Jong in de
Paradijszaal en 2 keer Alice in Wonderland en 2 keer Anne en Zef in de Grote Zaal. De 11
voorstellingen onder schooltijd trokken totaal 1.824 leerlingen van 7 tot 12 jaar. Voorafgaand
aan alle schoolvoorstellingen kregen de scholen een lesbrief met opdrachten voor in de klas.

EINDMUSICAL
Basisschool ’t Palet uit de Schilderswijk presenteerde in 2016 voor het vierde jaar op rij hun
groep 8 musical in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg. De kinderen speelden, dansten
en zongen een energieke eindmusical, geregisseerd door theaterdocenten van jeugdtheater
Rabarber. Voor de voorstellingen kregen alle leerlingen in de Schouwburg een rondleiding om
alvast kennis te maken met het gebouw. Deze samenwerking met ‘t Palet, dat in januari 2016
overigens het predicaat ‘excellente school’ ontving, zet zich ook het komend jaar voort.

PRINSJESDAG – KONING VOOR ÉÉN DAG
In navolging van het succes van 2015 hadden we in 2016 op Prinsjesdag ook weer het bijzondere
project Koning voor één dag. Samen met ProDemos en NTJong ontwikkelden we een uitgebreid
lestraject voor groep 8.
Hieraan namen basisscholen deel. In de weken voorafgaand aan Prinsjesdag kregen 205
leerlingen op hun school een workshop van ProDemos over ‘democratie, rechtstaat en de
troonrede’. De stem van kinderen moest gehoord worden en dat is wat ons betreft gelukt. Een
opvoedcursus voor alle ouders, Holle Bolle Gijs-prullenbakken op straat, fitnessscholen die de
energie van fabrieken opwekken, een anti-hoofdpijnpil die een jaar werkt, een wensboom op het
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Binnenhof, en op vrijdag voortaan…gewoon vrij. Er kwamen weer ongelooflijk veel mooie
plannen en ideeën voorbij.
Er waren workshops van Prodemos, Milou Brockhus (schrijfdocente) en NTjong die zeer goed
bezocht werden. Wij vinden het zeer bijzonder dat er op een vrije dag zo'n 300 á 350 kinderen,
familie, vrienden en leerkrachten in de zaal zaten. Maar ook in de foyer zijn de activiteiten van
Prodemos vol enthousiasme bezocht. Boven in ons zoldertheater (het Paradijs) speelde nog een
kleine voorstelling voor kleuters, Prins Roel, die driemaal bomvol zat. En ook ‘s middags bij het
live uitzenden van de 'echte' troonrede nam er weer heel wat publiek plaats in onze grote zaal.
Er is zelfs een groep 8 uit Zeeland naar de Schouwburg gekomen om de Kindertroonrede mee te
maken! Dus ondanks dat dit ‘nog maar’ het tweede jaar is dat wij voor kinderen invulling geven
aan Prinsjesdag, is nu al duidelijk: het leeft!

VOORTGEZET ONDERWIJS
Ook voor 2016 selecteerden we voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (14+) een
uitgebreide lijst voorstellingen. Voorstellingen die aansluiten op het curriculum van verschillende
schoolvakken. In totaal bezochten 1.280 middelbare scholieren voorstellingen uit ons reguliere
aanbod, 2.265 onze schoolvoorstellingen en namen 627 leerlingen deel aan de Classic Tour.
Bezoekstrekkers in het reguliere aanbod waren wederom de klassiekers van Shakespeare en de
bijzondere opera Dr. Miracle’s Last Illussion van Opera2Day. Twee bijzondere activiteiten zijn het
waard om verder toe te lichten, de Classic Tour en de voorstelling Jihad.
De Classic Tour
De Classic Tour is een vernieuwende, verrassende, interactieve en spannende theatrale
rondleiding door de Koninklijke Schouwburg, waar ruim 600 leerlingen aan deelnamen. In de
Calssic Tour worden de leerlingen door professionele acteurs meegenomen naar het ontstaan
van het theater: De Griekse Tragedie. Van het draaitoneel in de kelder tot de kostuumrekken op
zolder. Van kleedkamers tot toiletten, van artiestenfoyer tot regiecabine. De studenten leren
over mythen, over de grote drie tragedieschrijvers, over helden en schurken, over godinnen en
goden en over de tragische maar ook komische gebeurtenissen. De leerlingen waren actief
onderdeel van de eigen rondleiding doordat ze een rol kregen toebedeeld, en ondertussen
ervaarden zij hoe theater in deze tijd gemaakt wordt, van tekst tot uitvoering en van idee tot
decorontwerp. En zo zijn ontstaan en uitvoering van het theater in één bijzondere rondleiding
met elkaar versmolten.
Jihad, de voorstelling
Voor het voortgezet onderwijs presenteerden we in 2016 een heel bijzondere voorstelling met
een actueel thema genaamd Jihad. Deze voorstelling werd geprogrammeerd in samenwerking
met Theater aan het Spui speelde zowel in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg als in
Theater aan het Spui. Voor de ontwikkeling van de lesbrief werd steun verkregen van de
gemeente Den Haag. In totaal speelde de voorstelling acht keer in de Koninklijke Schouwburg en
werd bezocht door ruim 2000 leerlingen. De voorstelling gaat over drie jongens die naar Syrië
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afreizen om daar mee te vechten in de heilige oorlog. De voorstelling in Nederland werd gemaakt
door professionele theatermakers met verschillende culturele achtergronden. Geen van allen
ervaringsdeskundige op het gebied van radicalisme, om welke reden in Nederland besloten is
een externe gespreksleider aan te wijzen voor de zo belangrijke nagesprekken.
Naast de voorstelling en het nagesprek was er voor de scholen ook een lesbrief. Deze lesbrief is
ontwikkeld is samenwerking met Theater aan het Spui en NTjong, en had tot doel de scholen
handvaten te geven om zowel voorbereidend als na afloop van de voorstelling het gesprek ook in
de klas te openen en voort te zetten. In ons contact met de scholen werd al snel duidelijk dat
veel leerkrachten stonden te springen om een voorstelling als Jihad, omdat ze zelf niet weten
hoe ze deze onderwerpen in de klas het beste kunnen ‘aanpakken’, maar er in deze tijd tegelijk
ook geen weg omheen is. De lesbrief speelt precies daarop in en bestaat uit opdrachten die
allemaal direct of indirect aanzetten tot ‘een gesprek’. Op de lesbrief is vanuit het onderwijs
positief gereageerd omdat het in de praktijk precies dat bleek te doen waar ons doel lag,
namelijk het gesprek op gang helpen, op een ongedwongen en natuurlijke manier.

TOTAAL BEZOEKCIJFERS EDUCATIE PO EN VO
In 2016 bezochten 10.408 (2015: 7.920) leerlingen en docenten uit het primair en voortgezet
onderwijs een voorstelling in de schouwburg, of namen deel aan een andere door ons
georganiseerde activiteit. Er stonden dit jaar 96 (2015:85) van dergelijke activiteiten voorstellingen, workshops, rondleidingen, inleidingen en theatrale presentaties - op het
programma.

EDUCATIE VOOR VOLWASSENEN
Rondom de voorstellingen worden voor volwassenen inleidingen en nagesprekken georganiseerd
die verdieping geven aan de voorstellingsbeleving. Deze zogenoemde randprogrammering is
inmiddels vast onderdeel van ons programma. In 2016 waren er 76 van dit soort activiteiten met
3.463 bezoekers.
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Prestatienormen en genres in cijfers
De gemeentelijke prestatienormen vormen het kader voor de
programmering en de bezoekerstargets. De normen van 2016
werden bijna allemaal ruimschoots behaald.
In 2016 wisten we het verwachte aantal voorstellingen en bezoekers royaal te realiseren. De
intensivering en verbreding van de programmering boekten duidelijk resultaat en laat de
doelmatigheid zien van de bedrijfsvoering van de Koninklijke Schouwburg. De Koninklijke
Schouwburg heeft voor het tweede jaar op rij met minder beheerlasten meer prestaties
geleverd.
Prestatienormen gemeente Den Haag 2016
Eigen programmering (excl. voorstellingen tijdens festivals
en schoolvoorstellingen)
Aantal voorstellingen
Aantal producties
Aantal bezoekers
Betalende bezoekers
Voorstellingen NT Grote Zaal
Bezoekers NT Grote Zaal
Voorstellingen NT paradijs
Bezoekers NT paradijs

Norm 2016 Realisatie 2016
280
110
95.000
90.000
68
23.600
0
0

336
132
105.966
102.615
68
22.093
5
253

Internationaal
Aantal voorstellingen
Internationale producties
Aantal bezoekers internationaal

15
5
2.000

24
9
3.244

Festivals
Aantal festivaldagen
Aantal festivalbezoekers
Aantal betalende festivalbezoekers

24
7.150
5.150

20
10.673
7.310

Educatie primair en voortgezet
Aantal lessen/activiteiten primair onderwijs
Aantal leerlingen primair onderwijs

40
4.000

55
3.523

Aantal lessen/activiteiten voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

60
1.200

86
6.885
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TOELICHTING OP DE PRESTATIENORMEN
De prestatienormen zijn voor wat betreft het aantal voorstellingen, producties en bezoekers
eigen programmering ruimschoots behaald. Het aantal voorstellingen van het Nationale Toneel is
behaald, helaas is het aantal bijbehorende bezoekers net onder de norm gebleven. Het aantal
festivaldagen was lager dan begroot, met name doordat het meerdaagse festival Crossing Border
niet langer in de Koninklijke Schouwburg was geprogrammeerd. Bij de prestatienormen voor
educatie is er een verschuiving tussen primair en voortgezet onderwijs. In 2016 presenteerden
we de voorstelling Jihad voor het voortgezet onderwijs en dit was zeer succesvol. We 3
schoolvoorstellingen minder dan het vorig jaar wat resulteert in een iets lager aantal leerlingen
uit het primair onderwijs. In totaal hadden we in 2016 ruim 2.400 meer leerlingen op bezoek dan
in 2015.

BEZOEKERSAANTALLEN
Realisatie Realisatie
2014
2015

Bezoekers totaal
Voorstellingen eigen programmering
Voorstellingen culturele verhuur
Cultuureducatie en participatie volwassenen
Activiteiten voor kinderen buiten schooltijd
Cultuureducatie leerlingen primair onderwijs
Cultuureducatie leerlingen voortgezet onderwijs
Bezoekers festivals
Bezoekers commerciële evenementen
Totaal bezoekers Koninklijke Schouwburg

Bezoekersaantallen per
genre

Aantal
Aantal
voorst. bezoekers
2015
2015

Raming
2016

85.921
130
1.352
364
4.618
1.982
7.618
12.300

102.728
3.008
2.378
895
5.618
2.302
8.527
15.660

105.966
291
3.463
376
3.523
6.885
11.273
17.333

95.545
1.500
1.250
200
4.000
1.700
7.150
10.000

114.285

141.116

149.110

121.345

Bez %
2015

Aantal
voorst.
2016
68

Aantal
bezoekers
2016
22.093

Bez %
2016
51%

5
19
24
58
73

253
5.882
3.244
21.936
10.996

70%
60%
69%
76%
82%

19
31

3.887
11.397

53%
75%

1
45
12

313
25.094
4.758

58%
85%
71%

355

109.853

70%

Nationale Toneel

31

11.268

58%

Toneel jeugd en familie NTjong
Gesubsidieerd toneel
Internationale programmering
Ongesubsidieerd toneel
Toneel jeugd en familie
Toneel schoolvoorstellingen

17
17
23
81
61
14

3.752
6.258
2.109
26.222
7.882
1.962

63%
68%
78%
78%
77%
72%

Muziektheater, opera & musicals
Muziektheater jeugd en familie
Cabaret en kleinkunst
Overig

36
3
50
20

13.085
454
30.065
1.633

72%
76%
93%
95%

353

104.690

78%

(Aansluiting: voorstellingen eigen programmering + schoolvoorstellingen = 105.966 + 3.887 = 109.853)
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Realisatie
2016

Horeca en evenementen
In 2016 vervolgden we het professionaliseringstraject, dat in 2015
is ingezet en maakte Theaterbrasserie Wasserman een enorme
groei door. In 2016 is het aantal theaterdiners meer dan
verdubbeld, waardoor we onze bezoekers steeds meer een volledig
avondje uit ervaren in onze Schouwburg.
HORECA
In 2016 vervolgden we het professionaliseringstraject, dat in 2015 is ingezet. Wij zijn in gesprek
gegaan met ons publiek om zo nog beter op wensen in te gaan. De reacties van onze bezoekers
geven aan dat het publiek zich gastvrij ontvangen voelt, en dat het pauzedrankje enorm wordt
gewaardeerd. Waren er nog opmerkingen over de huiswijn, sinds wij onze nieuwe Franse
huiswijnen schenken zijn de gasten tevreden en ervaren een kwaliteitsverbetering. Ook is
geïnvesteerd in een biertap. Wij bieden naast premium pils ook een biologische variant, dat
wordt gewaardeerd en goed ontvangen.
Theaterbrasserie Wasserman maakt een enorme groei door. In 2016 is het aantal theaterdiners
meer dan verdubbeld. Op de kaart staat een maandelijks wisselend 3-gangen-theaterdiner, maar
ook de kleine kaart is uitgebreid met ‘een gerecht van de maand’. In augustus hebben we bij de
voorstelling Midzomernachtdroom kaarten inclusief een diner op het zomerterras aangeboden,
dat wat een groot succes. Maar ook de high tea- arrangementen voorafgaand aan matinees zijn
uitverkocht. Om de nazit te stimuleren richten wij de Brasserie na afloop van de voorstelling in
als theatercafé, ook is er dan een kleine snackkaart aanwezig.
Het opleiden en trainen van de medewerkers is in 2016 volop doorgegaan en is een doorlopend
proces. Tevens is er een nieuw systeem van inroosteren ontwikkeld dat efficiency heeft
opgeleverd. Er is veel aandacht geweest voor het inkoopbeleid en kostenbesparing in het
algemeen. Voor 2017 zetten wij dit traject door en krijgt de gastbeleving nog meer aandacht.
Ingezet wordt om randprogrammering ook thematisch door te trekken naar horeca-producten.

EVENEMENTEN
Voor grote evenementen wordt vaak ruim een jaar vooraf een locatie gezocht en vastgelegd. In
verband met programmering kunnen wij die locatie-garantie niet ver vooraf geven, dat gaat ten
koste van grote evenementen op het podium en in de grote zaal. Wij hebben daarom in 2016 de
focus gelegd op bijeenkomsten in subruimtes. Daarvoor hebben wij het bedrijfsleven en de
ministeries vergaderarrangementen aangeboden. En aan de particuliere sector hebben we de
locatie onder de aandacht gebracht voor feest-gelegenheden en bijeenkomsten. Dat heeft ons
veel opgeleverd. Qua bezoekersaantallen en omzetten is het niet vergelijkbaar met een grote
zaal-event. Wel vraagt het ook veel voorbereidingswerk en personele inzet. De totale jaaromzet
evenementen is uitgekomen op € 427.000.
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Marketing & communicatie
Succesvolle campagnes, inzetten op datamarketing en veel
voorwerk voor de fusie. Een druk jaar waarbij de marketing van de
voorstellingen niet werd vergeten. Dat was duidelijk te merken, in
2016 werden weer meer bezoekers welkom geheten in de
Koninklijke Schouwburg.
FUSIE
Ook voor de afdeling marketing brachten de ontwikkelingen in en voorbereidingen van de fusie
een belasting op de tijdsdruk. Naast het schrijven van organisatieplannen, werd er van de
afdeling ondersteuning gevraagd op het gebied van fusiebijeenkomsten en de interne en externe
communicatie over het traject naar de diverse doelgroepen. Parallel gingen we op zoek naar een
nieuwe vormgever, die gevonden werd in het bureau Grrr. We kozen voor een vormgeving met
een actuele component, waarbij we met name bij digitale toepassingen onze voorstellingen
kunnen relateren aan het nieuws van vandaag. Met diverse webpartners werden de online
mogelijkheden tot een nieuwe geïntegreerde website onderzocht. Gekozen werd om samen met
Peppered een volledig nieuw digitaal platform te bouwen, die optimaal wordt uitgerust op
datamarketing toepassingen. Ondanks dat 2016 zich intern óók kenmerkte door onrust,
onzekerheid en veel ‘bezig zijn met onszelf’, wisten we de focus op onze bezoekers te bewaren.
De resultaten in bezoekersaantallen en klanttevredenheid scores hebben niet onder de
fusiewerkzaamheden geleden.

HAPPY 16
In navolging van de succesvolle “Happy ‘15” campagne, startten we 2016 met de “Happy ‘16”
campagne. Het concept bleek sterk in haar eenvoud: zestien dagen, zestien voorstellingen voor €
16 per stuk. Ondanks dat deze campagne ieder jaar voor de consument iets onaantrekkelijker
wordt (want ieder jaar een euro duurdere kaarten), verkochten we toch zo’n 50 kaarten meer
dan in 2015. De herkenbaarheid van de campagne begint zijn vruchten af te werpen. Voor de
Koninklijke Schouwburg een doeltreffende campagne in een periode waarin we normaliter een
teruggang in de verkoop van kaarten zagen.

DATAMARKETING
Gefinancierd door het VSB Fonds, werd datamarketing bureau MiCompany ingeschakeld om een
datatraject uit te voeren bij drie theater in Nederland. De Koninklijke Schouwburg was een van
de drie deelnemende theaters. We staken veel tijd en energie en experimenteren met online
campagnes. Bezoekers kregen online combinaties aangeboden op basis van hun online gedrag,
we verstuurden mails naar bezoekers die bepaalde voorstellingen online bekeken, maar niet tot
verkoop overgingen en we presenteerden onze inspanningen en resultaten meerdere malen aan
de financiers en geïnteresseerden uit het veld. De resultaten uit het data-onderzoek en de
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potentie die er op dit vlak blijkt te bestaan, gaf de doorslag om datamarketing ook echt als focus
te bestempelen binnen de marketingafdeling voor de komende jaren. Er werd tevens een kort
filmpje over het traject met de belangrijkste inzichten gepubliceerd.

SAMENWERKING IN DE STAD
De Koninklijke Schouwburg maakt onderdeel uit van de culturele infrastructuur van Den Haag, en
vanuit die verantwoordelijkheid werkten we ook in 2016 samen met andere (culturele)
instellingen in de stad. De Grote Kunstshow was de eerste samenwerking tussen het
Gemeentemuseum en de Koninklijke Schouwburg. Tijdens de voorstelling zit het publiek op het
podium, terwijl de kunst theatraal werd gepresenteerd. Het gezamenlijke doel was om het
Haagse culturele en festivallandschap prominenter op de kaart van Nederland te zetten. Benno
Tempel (directeur Gemeentemuseum): “Door onze kennis en creativiteit te bundelen, komen we
tot nieuwe ideeën en kunnen we evenementen ontwikkelen voor een nog breder publiek. De
Grote Kunstshow is wat mij betreft een geslaagd experiment en ongetwijfeld het begin van meer
samenwerkingen.” Vanuit de Koninklijke Schouwburg is het een speerpunt in programmering en
marketing om publiek om een onconventionele wijze kennis te laten maken of nieuwe
ervaringen op te doen in ons prachtige gebouw. We bereikten met De Grote Kunstshow 55%
nieuw publiek. Ook het Brainwash festival is een belangrijk voorbeeld van nieuw soortige
invulling van programma en theaterbeleving in de Koninklijke Schouwburg. Bij het Brainwash
Festival was maar liefst 83% van de bezoekers voor het eerst in de Koninklijke Sshouwburg.

MIDDELEN
Naast onze jaaragenda, beperkten we in 2016 zoveel mogelijk onze print-uitingen. Digitale
communicatie is duurzamer, interactiever en over het algemeen minder kostbaar. Echter, waar
online-communicatie zich kenmerkt door snelheid en actualiteit, biedt print meer ruimte voor
verdieping. Daarom besloten we toch om een magazine te maken. In samenwerking met Korzo,
het Zuiderstrandtheater, De Appel, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui publiceerden
we een Haagse editie van het landelijke theatermagazine Scenes. Dit leverde ons een inhoudelijk
voordeel vanwege de rijkere content door deelname van meerdere culturele instellingen. Tevens
was dit een mooie kans om het aanbod van de Koninklijke Schouwburg onder de aandacht te
brengen bij de vaste bezoekers van onze collega culturele instellingen in de stad. Ieder stuurde
het magazine naar zijn eigen vaste bezoekers, als relatiegeschenk.

IN BEELD
De Koninklijke Schouwburg is een icoon in de stad. Hoewel we een steeds groter publiek aan ons
weten te binden, blijft er een deel inwoners die nooit in de schouwburg komt. We zien het als
een uitdaging om ook deze groep Hagenaars en Hagenezen te bereiken. Toen de Urban Trail op
ons pad kwam, twijfelden we geen moment over deelname. Op zondag 3 juli vond de eerste
editie Haagse Urban Trail plaats. 3.000 deelnemers ontdekten op een unieke sportieve manier
diverse highlights van de stad. Het parcours van ongeveer 10 kilometer bracht de deelnemers
onder andere op het podium van de Koninklijke Schouwburg, door de ‘s-Gravenhaagsche
Stadsrijschool en door zalen van het Theater aan het Spui. De foto die door de organisatie
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gemaakt werd ter promotie van het evenement, was gemaakt in de Koninklijke Schouwburg en
overal in de stad te zien ter promotie van het evenement.

IN CONTACT MET DE BEZOEKER
Naast een focus op online communicatie, intensiveerden we dit jaar ook de fysieke
contactmomenten met onze bezoekers. We organiseerden zoals ieder jaar een ‘start
voorverkoop bijeenkomst’ voor de Vrienden en vaste bezoekers. Deze bijeenkomst is zeer geliefd
onder de veel-bezoekers van de schouwburg die een persoonlijke toelichting wensen op het
programma van volgend seizoen. We vinden het belangrijk om ook tegemoet te komen aan de
wensen van een iets minder fanatieke bezoekersgroep. Onder de noemer “het seizoen voorbij”
organiseerden we voor de tweede keer een ‘light’ versie van de jaarlijkse ‘start voorverkoop
bijeenkomst’. In het kader van de aanstaande fusie, nodigden we dit jaar in Theater aan het Spui
onze beider bezoekers uit voor een middag met voorproefjes, openbare repetities, een quiz, ‘de
vloer op’ met het NT ensemble en bovenal ruimte voor gesprek
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Development
Fonds KS/NT heeft in 2016 voorbereidingen getroffen voor de fusie
van het fonds in Het Nationale Theater op 1 januari 2017
en de werving van gelden voor projecten op het vlak van
bijzondere programmering, educatie en publieksverbreding.
De bruto inkomsten uit fondsenwerving, die ten bate komen van KS|NT, de Koninklijke
Schouwburg of het Nationale Toneel, waren in 2016 € 487.400. Het Nationale Toneel ontving uit
de baten van Fonds KS|NT een bijdrage voor de productie van De Laatste getuigen en de
ontwikkeling van een interactieve website rondom de jeugdvoorstelling Lord of the Flies van
NTjong. De Koninklijke Schouwburg ontving een bijdrage voor het gedichtenproject waarin 13
gedichten door Nederlandse dichters in diverse locaties van de schouwburg werden aangebracht
en in een boekje gebundeld.

FONDSEN
In 2016 nam de projectfinanciering door fondsen en stichtingen wederom toe. Hiermee wierven
we € 243.200 ter ondersteuning van de educatieve projecten van NTjong en het Nationale
Toneel: Urban Stories II en Lord of the Flies. Ook voor projecten in bijzondere programmering
werden bijdragen geworven waaronder De Laatste Getuigen, De Grote kunstshow, Koning voor
één dag en Brainwash Festival.

TONEEL KRINGEN
In 2016 heeft KS|NT de traditie voorgezet van diners met particuliere begunstigers bij een
gastheer of vrouwgast thuis. Op 8 oktober vond een wervingsdiner plaats bij Theo Monkhorts en
Det Regts, lid van de Raad van Toezicht van het Nationale Toneel. Acteurs Jappe Claes, Vincent
Linthorst en Bram Suijker speelden voor 90 gasten tussen de schuifdeuren een selectie uit de NT
productie Het Verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort). Verder waren er
verschillende bijeenkomsten van de Toneel Kringen gedurende het theaterseizoen. Begunstigers
van de Huygens en Vondel Toneel Kring kwamen in januari in de Koninklijke Schouwburg rond de
voorstelling van De Revisor samen. In mei en november vonden bijeenkomsten plaats bij de
voorstellingen Koeien, met Pierre Bokma, en RACE de van regisseur Eric de Vroedt. Voor de
Shakespeare Toneel Kring en trouwe Vrienden van KS|NT was er in december een
wervingsbijeenkomst bij Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort). De Toneel
Kringen zijn in 2016 wederom gegroeid naar 76 begunstigers.
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BEDRIJVENGENOOTSCHAP
Begunstigers van het KS|NT Genootschap kwamen in 2016 drie keer bijeen met 196 gasten uit
het bedrijfsleven rond de voorstellingen van De Revisor, The Little Foxes en Race. Theu
Boermans en Eric de Vroedt boden een inleiding bij de producties van De Revisor en Race.
Amerika-deskundige, historicus en publicist Willem Post was gastspreker bij de bijeenkomst van
The Little Foxes.

YOUNG PROFESSIONALS
Development continueerde in 2016, in samenwerking met het Residentie Orkest en Nederlands
Dans Theater, het programma voor young professionals, onder de titel AmbitionAll. Op 28
januari 2016 kwamen 64 young professionals uit het bedrijfsleven, de overheid, politiek en de
culturele sector bijeen voor een diner in het Paradijs voorafgaand aan de voorstelling van De
revisor. Alexander Rinnooy Kan was gastspreker voor de avond met als thema integriteit.

VRIENDEN
In maart en april voerden we een succesvolle telemarketingcampagne om bezoekers van De
revisor, bezoekers met een UIT Pas en bezoekers die eerder een donatie hebben gedaan tot
Vrienden te maken. Ook intensiveerden we gedurende het jaar de Vriendenactiviteiten,
waardoor het Vriendenbestand met 352 steeg naar in totaal 983 Vrienden.
Voor hen organiseerden we een Behind the scenes bij De revisor. Dit jaar boden we voor het
eerst een Vriendendiner aan, waarbij Vrienden voorafgaand aan de voorstelling De Kersentuin
samen aten in de Dames Foyer en de inleider van NTGent aanschoof om in informele setting wat
over de voorstelling te vertellen en in gesprek te gaan met de Vrienden. Ook werden er weer drie
Vriendenfoyers georganiseerd, waarbij Vrienden na afloop van de voorstelling gezellig met elkaar
na kunnen praten. De derde en vierde reeks Eerste Lezingen rondom De revisor en The Little
Foxes werden wederom zeer gewaardeerd door de deelnemende Vrienden en begunstigers van
de Toneel Kringen. In een kleine groep lazen zij het script en de dramaturg gaf inzicht in de
interpretatie van de tekst en de totstandkoming van de voorstelling.
In 2016 was de start van de voorverkoop na de Voorjaarsbijeenkomst, speciaal voor begunstigers
(waaronder vele Vrienden en begunstigers van de Toneel Kringen) een groot succes. Tijdens de
gehele voorverkoop werd er door Vrienden in totaal voor bijna € 84.000 aan voorstellingskaarten
gekocht.

VOORUITBLIK 2017
In aanloop naar de fusie heeft Development in 2016 een bijdrage geleverd aan het bouwen van
een sterke ‘case for support’ voor het Nationale Theater. Hierin zijn de aandachtspunten
benoemd waarin Het Nationale Theater leading wil zijn gedurende de planperiode 2017-2020 en
de rol van development in de ondersteuning van deze ambities. De afdeling Development gaat
vanaf 2017 verder als team Funding van Het Nationale Theater.

33 | Jaarstukken Koninklijke Schouwburg 2016

Financiën
Meer dan de helft van de inkomsten (52%) genereerde de
Koninklijke Schouwburg in 2016 zelf. Door kaartverkoop, horeca,
commerciële en culturele verhuur.
Over 2016 bedroegen de geconsolideerde inkomsten van de Koninklijke Schouwburg en Hocarest
B.V. (100% dochter van de Koninklijke Schouwburg, voor activiteiten op het gebied van horeca en
evenementen) € 6.124.000 (2015: € 5.926.000). Een stijging die vooral te danken was aan een
hogere omzet kaartververkoop.

RESULTAAT & FINANCIËLE KENGETALLEN
Koninklijke Schouwburg (enkelvoudig)
Solvabiliteit
Quick ratio
Publieksinkomsten per voorstellingsbezoeker
Direct resultaat op de programmering
Rentabiliteit van het eigen vermogen

2016
43%
1,8
18,37
-7%
33%

2015
34%
1,50
17,32
6%
61%

Door de uitstekende bezoekersaantallen in 2015 en 2016 is het vermogen en de financiële
positie goed. Daardoor hebben we in 2016 ook meer in kunnen zetten op bijzondere
voorstellingen en randprogrammering, dat zijn activiteiten waar geld bij moet. Gedurende het
jaar werd inzichtelijk dat het resultaat zich zodanig ontwikkelde dat het mogelijk was te
investeren in bijzondere maar onrendabele activiteiten. Hierdoor is het directe resultaat op de
programmering lager dan in 2015.

SUBSIDIES
In 2016 ontving de Koninklijke Schouwburg een exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag
van € 2.839.144 (2015: € 2.792.694). De jaarlijkse trendaanpassing zorgde voor dit verschil. De
subsidies bedragen 46% van de geconsolideerde inkomsten (2015: 47%). De overige inkomsten
genereerden de schouwburg en Hocarest zelf: uit kaartverkoop, fondsenwerving, zaalverhuur en
voorstellingshoreca en evenementen.

PUBLIEKSINKOMSTEN
De inkomsten uit publieksinkomsten, verreweg de grootste inkomstenbron van de Koninklijke
Schouwbrug, kwam in 2015 uit op € 2.018.000 (2015:€ 1.813.000). Ruim 2 ton meer dan in 2015.
Deze stijging komt voor het grootste deel door een hogere opbrengst per verkocht ticket en
meer verkochte tickets.
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EVENEMENTEN EN HOSPITALITY
De inkomsten uit evenementen en horeca daalde ten opzichte van vorig boekjaar. Deze daling
was vooral doordat er in de Koninklijke Schouwburg minder commerciële evenementen
plaatsvonden. De omzet uit evenementen bedroeg € 427.000 (2015: € 509.000) en de omzet uit
hospitality € 488.000 (2015: € 485.000). Door een efficiëntere inzet van het personeel en scherp
in te kopen is het resultaat (voor belasting en gift) van deze activiteiten gestegen van € 29.000
naar € 49.000.

RISICOMANAGEMENT
De Koninklijke Schouwburg onderkent meerdere risico’s die op meer of mindere mate impact
hebben op de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming:
Financiële risico’s
De Koninklijke Schouwburg is sterk afhankelijk van de gemeentelijke subsidiesteun. Van alle
baten is 46% subsidie. Eens per vier jaar wordt de subsidie toegekend op basis van de plannen
voor de komende vier jaar, het “Kunstenplan”. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de
afgesproken prestatienormen die deel uitmaken van de subsidievereisten. De Koninklijke
Schouwburg kan niet het oordeel van de Kunstenplancommissie direct beïnvloeden maar wel
ervoor zorgen dat meerjaren doelstellingen van de organisatie aansluiten bij de wensen en
behoeften van de gemeente Den Haag en haar visie over cultuur. In 2016 heeft het Nationale
Theater het overgrote deel van de gevraagde subsidie toegezegd gekregen. Voor het deel aan
subsidie wat niet is verkregen is binnen de begroting opgelost door te bezuinigen op
beheerlasten. Om de verdere afhankelijkheid van de subsidie te verkleinen wordt steeds verder
ingezet op binnenhalen van eigen middelen zonder daarbij de culturele doelstelling aan te
tasten. We vergroten het rendement op voorstellingen, verdienen op de horeca en evenementen
en blijven inzetten op funding en sponsoring van buitenaf. De grootse inkomsten komen voort
uit de kaartverkoop en de ontwikkeling daarvan wordt nauwgezet gevolgd zodat tijdig kan
worden bijgestuurd als de verkoopaantallen niet het gewenste niveau halen. We programmeren
meerdere genres en gaan continue op zoek naar nieuwe vormen van presentatie. Zo blijven we
vernieuwen en verrassen.
Naast het risico van minder inkomsten is er natuurlijk het risico op te hoge uitgaven. De
Koninklijke Schouwburg heeft hiertoe een begroting opgesteld met duidelijk gealloceerde
budgetten per budgethouder. De uitputting van deze budgetten worden periodiek
gerapporteerd en waar nodig wordt bijgestuurd. Er wordt realistisch, sober en doelmatig
begroot.
Technische risico’s
Het theatergebouw en de theatertechniek is cruciaal voor de voortgang van de voorstellingen.
De trekkenwandinstallatie, de installatie die zorgt voor alle beweging op het toneel, van
bijvoorbeeld licht en decor is het allerbelangrijkst. Zonder trekkenwand geen voorstelling. De
huidige trekkenwand van de Koninklijke Schouwburg moet per januari 2018 zijn vervangen.
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Hierna zou het onderhoudssupport vervallen en dat is een risico dat niet mag worden genomen.
Ook in het kader van veiligheid. De gemeente zal in 2017 de trekkenwand vervangen en daarmee
zijn we de komende jaren gegarandeerd van de laatste techniek en de benodigde support bij
calamiteiten. Het gebouw beschermen we met een brandmeldinstallatie van goede kwaliteit en
zorgen we ervoor dat medewerkers continue worden getraind om met deze installatie om te
gaan. We onderhouden het gebouw volgens de afspraken die we hebben met de eigenaar
gemeente Den Haag.
Publieksrisico’s
De schouwburg bestaat alleen bij gratie van het publiek. Het publiek moet zich in onze
schouwburg welkome en veilig voelen. Daarom zetten wij in gastvrijheid en zorgen voor een
veilige omgeving zonder dat de gast dit merkt. Onze medewerkers zijn opgeleid op het gebied
van gastvrijheid en bedrijfshulpverlening. In 2016 hadden we het gebouw ook vaker open om
andere reden dan een voorstelling zodat ook ander publiek kennis maakt met het gebouw en de
gastvrijheid.
Onze programmering moet blijven aansluiten op de wensen van het publiek en daar zorgen we
voor door de beleving van de bezoekers te meten. We vragen onze bezoekers actief via de
servicemail wat ze van de voorstelling vonden en van de service. Met de feedback gaan we actief
aan de slag.
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Gebouw en Techniek
Een vakbekwame techniekploeg en een goed onderhouden gebouw.
Belangrijke voorwaarden om op niveau gezelschappen en
commerciële klanten te kunnen bedienen.
GRONDWATEROVERLAST
De gemeente, die voor het gebouw verantwoordelijk is, bracht in 2015 pompen aan in de
draaischijfruimte om verdere grondwaterpenetratie te voorkomen. Het wegpompen van het
grondwater werd nauwkeurig gemonitord. Het hoogheemraadschap gaf voor het pompen een
vergunning af. Voor het drogen van de muren besloten we minimaal een jaar uit te trekken. Er is
in 2016 geen wateroverlast meer geweest en de muren zijn gedroogd.

LUCHTBEHANDELING
Volgens het MJOP van de gemeente was het Gebouw Beheers Systeem aan vervanging toe. In
2016 zijn de laatste onderdelen vervangen in de luchtbehandeling van de foyers en zalen.

TELEFOONCENTRALE
De Koninklijke Schouwburg heeft in 2016 de overstap gemaakt naar een ‘voice over ethernet’
telefooncentrale. De oude abonnementen voor telefonie zijn opgezegd en in aanloop naar de
fusie is er gekozen voor een schaalbare oplossing met digitale telefonie.

LEDVERLICHTING
In de zomer van 2016 is veel van de verlichting in het voorhuis vervangen door het duurzamere
ledverlichting. Van ruim 350 plafondspots werden de armaturen omgebouwd om over te kunnen
gaan naar deze schonere en goedkopere verlichting.

TREKKENWAND
De trekkenwand behoort tot de bedrijfs-kritische apparatuur binnen de Koninklijke Schouwburg.
Zonder trekkenwand geen voorstelling. De trekkenwand van de Grote Zaal wordt naar
verwachting in 2017 vervangen en de daarvoor benodigde investering wordt gedaan door de
gemeente. In 2016 is het Programma van eisen verder verfijnd. Dit heeft geleid tot een Europese
aanbesteding. De offertes worden in december 2016 beoordeeld, en de werkzaamheden worden
uitgevoerd van eind juni tot begin augustus 2017.

THEATERTECHNIEK
Dit jaar investeerden we in geluids- en videoapparatuur. De investeringen volgden uit de
meerjaren activaplanning. Per investering keken we uiteraard kritisch naar de noodzaak.
In de grote Zaal van de Koninklijke schouwburg is in 2016 een onderzoek geweest naar de
vervanging van de geluidversterking. De boxen en bij behorende randapparatuur gaat in de
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zomer van 2017 vervangen worden. Dit jaar is er samen met ontwerpers en het gezelschap
gezocht naar de beste oplossing voor de Grote Zaal. De spraak verstaanbaarheid op alle
zitplaatsen is hierbij leidend geweest. Na een presentatie van 3 bedrijven is één systeem als
favoriet naar voren gekomen. Met deze leverancier is het plan verder uitgewerkt en zijn we tot
een definitieve keuze gekomen. Voor de foyers hebben we geïnvesteerd in 2 grote verrijdbare
touchscreens ter vervanging van de bestaande beamers.

INZET PERSONEEL TECHNIEK
De inzet van techniek is voor de doorgang van de activiteiten binnen de schouwburg cruciaal en
de Koninklijke Schouwburg vindt het van belang dat er bij iedere voorstelling een vakbekwame
techniekploeg klaarstaat. De inzet van het aantal technici is binnen de begroting gebleven. Via de
commerciële verhuringen heeft de inzet van techniek voldoende verdiend om de extra inzet van
personeel te kunnen bekostigen. In 2016 heeft de techniekploeg een aantal opleidingssessies
gevold met als doel de onderlinge samenwerking en daarmee kwaliteit van de geleverde dienst
te verbeteren. De eerste positieve resultaten zijn hiervan al zichtbaar in de vorm van positieve
reacties van de bespelers.
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Personeel en organisatie
Voor Personeelszaken was 2016 een jaar om alles in kaart te
brengen voor de komende fusie met Theater aan het Spui en het
Nationale Toneel per 1 januari 2017. Daarbij bleven wij investeren
in goed werkgeverschap.
FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN
In de maand juni vonden de functioneringsgesprekken plaats. Inmiddels zijn ook de
beoordelingsgesprekken over 2016 met een groot deel van de medewerkers gehouden. Voor de
Koninklijke Schouwburg is het van groot belang om een gestructureerde beoordelingscyclus te
hanteren. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van werknemers én werkgever

STAGEPLAATSEN
De Koninklijke Schouwburg vindt het zeer belangrijk om plaats te bieden aan stagiaires. In 2016
zijn er op de afdelingen Techniek, Marketing & Communicatie, Publieksdiensten & Evenementen
en Development stagiaires geplaatst.

BEDRIJFSHULPVERLENING
In 2016 waren er regelmatig ontruimingsoefeningen met bhv’ers en overige medewerkers. In
februari 2016 is er een ontruiming geweest met een volle zaal publiek. Ook in 2016 zijn er
nieuwe Bhv’ers opgeleid en zijn er herhalingscursussen gevolgd.

ARBODIENST
In 2016 is de samenwerking met de Arbodienst goed geweest. De informatie wordt over en weer
goed gecommuniceerd. Wij zullen de samenwerking voor 2016 continueren.

OPLEIDING
In 2016 besteedde de schouwburg € 28.000 aan opleiding, training en coaching van werknemers.
Naast trainingen voor het behoud van certificering volgden men opleidingen op het gebied van
leidinggeven. Daarnaast kregen medewerkers die zich verder wilden ontwikkelen de kans een
vakgerichte opleiding te volgen. De cursussen welke gestart zijn in 2016 krijgen in 2017 een
vervolg.

ZIEKTEVERZUIM
In 2016 bedroeg het gemiddelde arbeidsverzuim van de gehele organisatie 3,7%. Dat is bijna
gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het management bleef actief aansturen op het verzuim. Eind
2016 waren er bij de Koninklijke Schouwburg 38 mensen werkzaam (30,44 fte) (2015: 31,96 fte).
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PERSONEELSBIJEENKOMSTEN
Ook in 2016 hebben de medewerkers van de Koninklijke Schouwburg en Hocarest B.V. genoten
van een aantal activiteiten. Eind juni werd het seizoen afgesloten met sportieve activiteiten op
het strand en daarna een lekkere barbecue. Vlak voor kerst was er in het Paradijs een gezellige
lunch. Maandelijks komen de medewerkers van de Koninklijke Schouwburg en Hocarest B.V.
bijeen. Tijdens deze personeelsbijeenkomsten deelt de directie allerlei organisatorische
informatie en nieuwtjes. Daarnaast verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief van de directie,
zodat alle medewerkers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen aangaande de fusie
en de ontwikkelingen in de organisatie.

PERSONEEL IN CIJFERS KONINKLIJKE SCHOUWBURG
Personeel in cijfers

Gemiddeld dienstverband
Gemiddelde leeftijd
Aantal vrouwen
Aantal mannen
Aantal medewerkers
Aantal fte
Aantal stagiaires
Ziekteverzuim
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31-12-2016

31-12-2015

7,0
41,7
18
20
38
30,44
3
3,7%

6,1
40
19
23
42
31,96
5
1,73

Ultimo 2016 is het organigram van de Koninklijke Schouwburg en haar deelneming Hocarest als
volgt:

Stichting de Koninklijke Schouwburg

Hocarest B.V.

De Koninklijke Schouwburg heeft als rechtsvorm stichting, is statutair gevestigd in Den Haag en is
bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41160081.

VERBINDINGEN
De Koninklijke Schouwburg heeft één dochteronderneming Hocarest B.V. Binnen deze
verbindingen worden de activiteiten die verband houden met horeca en evenementen
uitgevoerd.
Gegevens Hocarest B.V. ultimo 2016
Statutaire vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Nummer Kamer van Koophandel
Eigen vermogen ultimo boekjaar
Kapitaalinbreng Stichting de Koninklijke Schouwburg
Omzet
Resultaat
Rekening-courant bij Stichting de Koninklijke Schouwburg
Aantal personeelsleden in dienst
Wijze van consolidatie
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Den Haag
21 augustus 1933
27021414
€ 20.000
€ 680
€ 915.000
€ 20.000
€ 51.000
31
Integraal

Governance
De Koninklijke Schouwburg past de 9 principes van de Governance
code cultuur toe. De toepassing van deze principes sluit aan bij de
doelstelling, aard en omvang van de Koninklijke Schouwburg.
In 2015 besloot de raad van toezicht om over te stappen van een bestuur met twee personen
naar een eenhoofdig bestuur. Dit vanwege het voornemen tot fusie met het Nationale Toneel en
Theater aan het Spui. Het bestuur van de Koninklijke Schouwburg opereert vanuit haar missie,
zonder de belangen van stakeholders te vergeten. Binnen de bedrijfsvoering beheersen we met
functiescheiding, het vier-ogen-principe en procescontroles risico’s.
In de rapportages volgen we de indicatoren van financiële en niet-financiële doelstellingen en
sturen we waar nodig actief bij. Besluitvorming vindt plaats door de bestuurder. Die laat zich
binnen het managementteam-overleg door de leden van het managementteam informeren.
Tijdens dit overleg met open discussie proberen we tot consensus te komen. De besluitvorming
wordt vastgelegd in de notulen van het MT-overleg. De bestuurder heeft periodiek overleg met
de ondernemingsraad en informeert het personeel maandelijks over besluitvorming via een
directienieuwsbrief.
De bestuurder heeft regulier overleg met de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd en
tijdig. De bestuurder legt belangrijke beslissingen en strategische documenten ter goedkeuring
aan de raad van toezicht voor. De besluiten en de daaraan voorafgaande overwegingen in de
vergaderingen van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in notulen. Bij het aangaan van
zakelijke contacten zijn meerdere functionarissen betrokken. Besluiten hierover worden enkel op
zakelijke gronden genomen.
Het bezoldigingsbeleid van de Koninklijke Schouwburg past bij het karakter van de instelling en is
in overeenstemming met de Wet Normering bezoldiging Topinkomens (WNT). De bezoldiging
van het bestuur en raad van toezicht wordt toegelicht in de jaarrekening en gepubliceerd op de
website. De raad van toezicht van de Koninklijke Schouwburg laat zich in zijn werk leiden door
het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie. De raad adviseert het
bestuur en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het
bestuur. En beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het
bestuur. De raad is onbezoldigd en de samenstelling is divers in kennis, leeftijd, etnische
achtergrond en geslacht. Het rooster van aftreden en een overzicht van de nevenfuncties van de
leden van de raad en het bestuur is onderdeel van het bestuursverslag. De raad van toezicht
benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast op basis van advies van het bestuur.
De externe accountant brengt ten minste eenmaal per jaar aan de raad van toezicht
respectievelijk het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. De raad van toezicht kan hem
bevragen over de getrouwheid van de jaarrekening.
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

( x € 1.000 )
Vaste activa

2016

2015

Immateriële vaste activa

106

142

Materiële vaste activa
Vaste inrichting
Machines en installaties
Inventarissen

10
257
275

2
262
191

542

455

50
20

153
0

70

153

300
61

228
63

361

291

Liquide middelen

1.670

1.791

Totaal activa

2.749

2.832

Financiële vaste activa
Rekening -courant Hocarest B.V.
Deelneming Hocarest B.V.
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
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PASSIVA

( x € 1.000 )

Eigen vermogen
Algemene reserve gesubsidieerde activiteiten
Algemene reserve niet gesubsidieerde activiteiten
Bestemmingsreserves

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Overige voorzieningen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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2016

2015

476
355
356

231
355
364

1.187

950

186
275

168
315

461

483

338
763

521
878

1.101

1.399

2.749

2.832

Staat van baten en lasten over 2016
(na verwerking voorstel resultaat-bestemming)
(x € 1.000 )
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Opbrengsten
Bijdragen
Som der baten

2.408
2.937
5.345

1.893
2.896
4.789

2.243
2.820
5.063

Beheerlasten
Activiteitenlasten

-2.852
-2.205

-3.028
-1.658

-2.899
-1.826

Som der lasten

-5.057

-4.686

-4.725

8

10

19

296

113

357

-141
155

0
113

0
357

-51
141
245

0
0
113

-300
0
57

38
24
20

30
28
22

47
14
21

82

80

82

Naar bestemmingsreserves
Uit bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve nietgesubsidieerde activiteiten

-82
0

-80
0

-47
0

0

0

35

Totaal exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve

237
8
245

193
-80
113

439
-347
92

Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo gesubsidieerde activiteiten
Fusiekosten
Exploitatiesaldo na fusiekosten
Naar bestemmingsreserves
Uit bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve gesubsidieerd
Resultaat genootschap
Schenking Hocarest B.V.
Resultaat deelneming Hocarest B.V.
Exploitatiesaldo niet gesubsidieerde
activiteiten
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Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode
(x € 1.000)
2016

2015

237

439

116
-22
-20
311

94
-125
-21
387

103
-70
-297
-264

138
-58
58
138

0
-168
-168

-36
-295
-331

0
0
0

0
0
0

-121

194

1.670
1.791
-121

1.791
1.597
194

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo

Aanpassen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Resultaat uit deelneming
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutaties in rekening courant Hocarest
Mutatie vorderingen en overlopende activa
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing uit langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen
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Toelichting op de balans en staat van baten
en lasten
ALGEMEEN
De primaire activiteit van stichting de Koninklijke Schouwburg is gericht op programmeren en
verzorgen van theatervoorstellingen. Hocarest B.V. is een 100% dochter van de Koninklijke
Schouwburg en binnen deze verbinding vinden de horeca-activiteiten plaats en zakelijke en
particulier gecaterde verhuur ten behoeve van evenementen.
De Koninklijke Schouwburg heeft als rechtsvorm stichting, is statutair gevestigd in Den Haag en is
bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41160081.
In de toelichting is ook de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten opgenomen
waarin de financiële uitkomsten van de activiteiten binnen de schouwburg en Hocarest B.V. zijn
verwerkt.

CONTINUÏTEIT EN RISICO’S
Deze jaarrekening is opgesteld vanuit een continuïteitsveronderstelling. De Koninklijke
Schouwburg onderkent daarbij een aantal risico’s, welke beschreven staan in het hoofdstuk
Financiën het bestuursverslag. De risico’s die vorig jaar werden beschreven was het risico op
lagere of geen subsidie voor de periode 2017-2020 en het risico van het niet vervangen van de
trekkenwand in 2017. Gelukkig kan gemeld worden dat deze risico’s niet meer bestaan, de
subsidietoezegging van 2017-2020 is ontvangen en de aanbesteding en financiering van de
trekkenwand door de gemeente den Haag verloopt als gepland.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
A Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgegevensgrondslagen. De Koninklijke Schouwburg volgt de richtlijn 640 voor
organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij is de jaarrekening is opgesteld met inachtneming van
de bepalingen in de Haagse Kaderverordening subsidieverstrekking (HKS) en het uitvoeringsbesluit OCW (UVS OCW).
In de jaarrekening is als grondslag voor waardering en resultaatbepaling de historische
uitgaafprijs gehanteerd. De posten in de balans zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Daar waar nodig zijn ten
behoeve van het inzicht de vergelijkende cijfers aangepast.
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B

Grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld zijn de posten van de balans opgenomen voor de nominale
waarde. Waar nodig is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Kortlopende
vorderingen en schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Immateriële en Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen
volgens vaste percentages van de aanschafwaarden. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld
op basis van de verwachte economische gebruiksduur. Er wordt afgeschreven in het jaar waarin
de investering in gebruik is genomen.
De immateriële en materiële vaste activa worden lineair afschrijvingen. Hierbij gelden de
volgende standaardafschrijvingstermijnen:
•
Vaste inrichting 10 jaar
•
Machines en installaties 5 of 10 jaar
•
Inventarissen 5 of 10 jaar
•
Immateriële vaste activa 3 of 5 jaar
Bij aanschaf kan worden afgeweken van bovengenoemde standaardtermijnen op basis van een
inschatting van de economische levensduur. Investeringen tot een bedrag van € 500 worden niet
geactiveerd, maar direct als kosten genomen.
Financiële vaste activa
De Koninklijke Schouwburg heeft een 100% deelneming in Hocarest B.V. te Den Haag. De
deelneming wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het resultaat uit de deelneming
komt overeen met het aandeel in het resultaat van het boekjaar van Hocarest B.V. Bij een
negatieve waarde van de deelneming wordt een voorziening gevormd.
C

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en diensten en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Alle directe kosten en opbrengsten van de horeca-activiteiten komen
ten laste dan wel ten gunste van Hocarest B.V. Uit hoofde van de onderlinge dienstverlening
tussen de Schouwburg en Hocarest B.V. zijn de kosten verrekend voor zover deze betrekking
hebben op personeelslasten, huisvestingslasten, automatiseringslasten en overige
kantoorkosten.
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D Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen wijken niet
af van de op de balans vermelde liquide middelen. Over de geldmiddelen kan door de Koninklijke
Schouwburg vrij worden beschikt.

Toelichting op de balans
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
In 2016 waren er geen investeringen in immateriële vaste activa. De bestaande activa betreft de
kosten voor de ontwikkeling en inrichting van het planningspakket, het ticketingsysteem en de
website. De mutaties in de immateriële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven:
(x € 1.000)
2016

2015

1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

178
-36

142
-5

Boekwaarde

142

137

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

0
0
-36

36
0
-31

-36

5

31 december
Aanschafwaarde

178

178

Cumulatieve afschrijvingen

-72

-36

Boekwaarde

106

142

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De investering in vaste inrichting betreft de aanpassing van de bewegwijzering in het voorhuis en
kantoor. De investeringen machines en installaties zijn vooral theater-technische investeringen
zoals de aanschaf van een nieuwe rookmachine, de vervanging van de theaterlampen in de Grote
Zaal en de nieuwe geluidsinstallatie. De investeringen in inventaris zijn de aanschaf van een
nieuwe telefooncentrale en vergadertafels die gaan gebruikt worden bij de commerciële verhuur
(vergaderarrangementen).
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De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven:
(x € 1.000)
Vaste Machines/
inrichting installaties Inventaris
1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Totaal
2016

Totaal
2015

369
-367

980
-718

558
-367

1.907
-1.452

1.613
-1.390

2

262

191

455

223

9
0
0
-1

42
0
0
-46

117
0
0
-33

168
0
0
-80

295
0
0
-63

8

-4

84

88

232

378

1021

675

2.074

1.907

-368

-764

-400

-1.532

-1.452

10

257

275

542

455

Boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Inhaalafschrijving
Afschrijvingen

31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Onder de post financiële vaste activa is de financiële verhouding met de 100% deelneming
Hocarest B.V. opgenomen.
Gegevens Hocarest B.V. ultimo 2016
Statutaire vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Eigen vermogen ultimo boekjaar
Kapitaalinbreng Stichting de Koninklijke Schouwburg
Omzet
Resultaat
Rekening-courant bij Stichting de Koninklijke Schouwburg
Aantal personeelsleden in dienst
Wijze van consolidatie

Den Haag
21 augustus 1933
€ 20.000
€ 680
€ 915.000
€ 20.000
€ 51.000
31
Integraal

De Koninklijke Schouwburg financiert het werkkapitaal van Hocarest B.V. Over de rekening
courant is over 2016 2,06% rente verrekend (2015: 2,32%).
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De mutaties in de balansposten betreffende Hocarest B.V. zijn als volgt:
(x € 1.000)
2016

2015

Voorziening deelneming Hocarest B.V.
Stand per 1 januari
Resultaat Hocarest B.V.

0
20

-21
21

Stand per 31 december

20

0

153
-102

291
-138

51

153

Rekening courant
Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december

VORDERINGEN
(x € 1.000)
Vorderingen
Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting
Te ontvangen rente
Te ontvangen recette
Vorderingen op groepsmaatschappij
Vordering op fonds KS|NT
Overige vorderingen
Nog te ontvangen fondsbijdragen
Nog te factureren bedragen

2016

2015

14
84
5
17
0
38
9
20
113
300

36
64
10
18
22
47
1
9
21
228

Vorderingen op het fonds KS|NT
De vordering op het fonds KS|NT betreft de bijdrage vanuit de overheveling van het
Genootschap naar het fonds KS|NT. In het voorjaar van 2014 is door de Raad van Toezicht van de
Koninklijke Schouwburg en het bestuur van het Nationale Toneel besloten tot overheveling van
het Koninklijke Schouwburg Genootschap naar het fonds KS|NT. Vanuit de verdeling van baten
uit bijdragen van leden van het KS|NT Genootschap krijgt de Koninklijke Schouwburg over een
bedrag van € 30.000 en de helft van het restant en na 2016 worden alle baten gelijkelijk
verdeeld.
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Nog te factureren bedragen
De nog te factureren bedragen betreft met name de te verrekenen fusiekosten met Theater aan
het Spui en het Nationale Toneel.

OVERLOPENDE ACTIVA
De overlopende activa betreft de kosten die in het boekjaar zijn vooruitbetaald voor het
komende boekjaar.
(x € 1.000)
2016

2015

61

63

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn ten opzichte van het boekjaar 2015 gedaald. In het kasstroomoverzicht
zijn de ingaande en uitgaande kasstromen gespecificeerd.
De niet direct benodigde liquide middelen worden op spaarrekeningen aangehouden en niet
belegd. De tegoeden op de spaarrekeningen zijn direct opeisbaar. De spaartegoeden worden
aangehouden bij de Rabobank en de ING-bank.
(x € 1.000)
Liquide middelen
Bank - lopende rekeningen
Bank - spaarrekeningen
Kas
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2016

2015

275
1.393
2
1.670

658
1.125
8
1.791

EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bestaat uit een gesubsidieerd deel en een niet-gesubsidieerd deel. Het niet gesubsidieerde vermogen is gevormd uit de positieve resultaten op de niet-gesubsidieerde
activiteiten. Dit zijn de resultaten van Hocarest B.V. en het resultaat voortvloeiende uit Het
Genootschap (Fonds KS|NT). Naast de algemene reserve kennen we ook bestemmingsreserves.
Dit betreft vermogen waarvoor een bestemming is aangewezen. Voor de vorming van een
bestemmingsreserve vanuit het gesubsidieerde vermogen is toestemming nodig van de
gemeente Den Haag.

ALGEMENE RESERVE GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
De algemene reserve gesubsidieerde activiteiten is een risicoreserve betreffende de
gesubsidieerde bedrijfsactiviteiten en heeft een door de gemeente Den Haag vastgestelde
maximale omvang van € 500.000 (rv 385 17-12-1996). In 2016 is er binnen de gesubsidieerde
activiteiten een positief resultaat geboekt. Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt door de
goede voorstellingsresultaten over 2016. De Koninklijke Schouwburg wil een deel van dit
positieve resultaat inzetten voor de aanvulling van de frictiekosten die de fusie met zich mee
brengt, voor 2017 zal er nog voor een bedrag van € 210.000 aan fusiekosten worden uitgegeven.
Dit betreft met name de bijdrage die moet worden gedaan aan het ABP voor het behoud van de
pensioenvoorziening voor de medewerkers van de Koninklijke Schouwburg. Daarnaast zijn er
kosten voor de samenvoeging van de diverse automatiseringspakketten.
(x € 1.000)
2016

2015

Algemene reserve gesubsidieerde activiteiten
Stand 1 januari
Exploitatiesaldo gesubsidieerde activiteiten boekjaar
Uit bestemmingsreserve fusie
Naar bestemmingsreserve fusie

231
155
141
-51

174
357
0
-300

Stand per 31 december

476

231
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ALGEMENE RESERVE NIET-GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN
Het niet -gesubsidieerde vermogen is gevormd uit de positieve resultaten op de nietgesubsidieerde activiteiten. Dit betreft het resultaat van Hocarest B.V., de gift van Hocarest B.V.
en het resultaat voortvloeiende uit Het Genootschap (Fonds KS|NT). Voor de
resultaatverwerking 2016 is besloten om het gehele niet-gesubsidieerde resultaat te bestemmen
voor bijzondere programmering, educatie en internationale programmering. Het resultaat uit het
genootschap wordt gelijkelijk verdeeld over deze drie bestemde reserves. Het resultaat van
Hocarest B.V. wordt gelijk verdeeld over bijzondere programmering en educatie.
(x € 1.000)
2016

2015

Algemene reserve niet gesubsidieerde activiteiten
Stand 1 januari
Exploitatiesaldo niet gesubsidieerde activiteiten boekjaar
Resultaat naar bijzondere programmering
Resultaat naar educatie
Resultaat naar internationale programmering

355
82
-35
-35
-12

320
82
-47
0
0

Stand 31 december

355

355

BESTEMMINGSRESERVE INTERNATIONALE PROGRAMMERING
Internationale programmering is de programmering van voorstellingen in andere talen dan het
Nederlands en van gezelschappen uit andere landen dan Nederland. In 2016 waren er 24
internationale voorstellingen, met ruim 3.200 bezoekers. Deze waren echt niet zodanig
verliesgevend dat er beroep moet worden gedaan op de bestemmingsreserve. In 2017
presenteren we ‘Leas Hochzeit’ van Schauspielhaus Bochum, het negatieve resultaat van deze
voorstelling zal worden gedekt uit deze bestemde reserve.
Vanuit het niet gesubsidieerd resultaat wordt € 12.000 toegevoegd aan de bestemde reserve.
(x € 1.000)
2016

2015

Bestemmingsreserve internationale programmering
Stand 1 januari
Resultaat niet gesubsidieerd voor internationale programmering

17
12

17
0

Stand 31 december

29

17

Het Nationale Theater richt zich nadrukkelijk op Den Haag en het land, maar houdt de luiken op
de wereld open. In een stad met grote internationale ambities en 35.000 hoogopgeleide expats
hoort een programmering van internationale podiumkunsten. Er is daarvoor een gestaag
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groeiende belangstelling, zowel van expats als van Nederlands publiek. Meer dan ooit vinden wij
het van belang onszelf en ons publiek te confronteren en te inspireren met bijzondere artistieke
ontwikkelingen uit het buitenland. Dat doet Het nationale Theater op de volgende wijze:

• Wij programmeren kwalitatief Vlaams aanbod (Toneelhuis, NTGent, LOD e.a.).
• Wij programmeren kwalitatief niet-Westers aanbod, bijvoorbeeld door actieve deelname aan
het programma Get Lost van het Fonds Podiumkunsten en het vervolg hierop.
• Voor expats gaan wij groot gemonteerde klassiekers voorzien van boventiteling.
Het is de ambitie van Het Nationale Theater om de internationale programmering verder uit te
breiden. Hiertoe is extra subsidie aangevraagd voor de periode 2017-2020. Helaas is deze extra
bijdrage niet toegekend. Toch zullen wij inzetten op de door ons gestelde doelen uit het
Kunstenplan die zich richten op de intensivering van de het Europees toneelaanbod en het
ontwikkelen van een nieuw internationaal theaterfestival dat zich verhoudt tot het thema Vrede
en Recht, ofwel oorlog en onrecht. We financieren dit deels met de opbrengsten uit de niet
gesubsidieerde activiteiten.

BESTEMMINGSRESERVE BIJZONDERE PROGRAMMERING
(x € 1.000)
2016

2015

Bestemmingsreserve bijzondere programmering
Stand 1 januari
Resultaat niet gesubsidieerd voor bijzondere programmering

47
35

0
47

Stand 31 december

82

47

Het Nationale Theater wil de komende jaren verder inzetten op andere activiteiten dan reguliere
voostellingen. Wat we binnen de Koninklijke Schouwburg “bijzonder programmering” noemden
heet straks “programma’s”
Het Nationale Theater ontwikkelt en presenteert de komende jaren een keur aan terugkerende
programma’s die het begrip theater drastisch oprekken. Autonome programma’s met een
theatrale invalshoek, die op zichzelf een volwaardige belevenis zijn. Wat ooit
randprogrammering werd genoemd, ontwikkelt zich tot autonome programma’s
(theatercolleges, filosofiefestivals, talkshow) die voortaan een volwaardig deel zijn van het
hoofdprogramma. Zelf of extern geproduceerd, de ene keer journalistiek, de andere keer
feestelijk van aard, maar altijd verrassend, inspirerend en innovatief. Een nieuwe belevenis van
wat theater kan zijn. Uitgangspunten daarbij zijn:

• We vertellen de nieuwe verhalen van een stedelijke gemeenschap-in-transitie. Wij vieren haar
rituelen en geven opnieuw vorm aan haar collectieve momenten.
• We spelen een specifieke rol in het maatschappelijke debat en leggen verbinding met de stad,
het parlement, de ministeries en de internationale gerechtshoven.

56 | Jaarstukken Koninklijke Schouwburg 2016

• We zijn in staat om direct op de actualiteit te reageren en het chaotische debat van de straat
een volwaardig forum te bieden middenin het machtscentrum van dit land.
• We inspireren ons publiek en leggen dwarsverbanden tussen kunst, filosofie en wetenschap.
Vanuit het niet gesubsidieerd resultaat wordt € 31.000 toegevoegd aan de bestemde reserve.

BESTEMMINGSRESERVE FUSIE
In 2016 is er voor € 141.000 uitgegeven aan fusiekosten, die ten laste van de
bestemmingsreserve komen. In 2017 verwachten we voor Het Nationale Theater nog een bedrag
van € 210.000 voor fusiekosten. Daarom is er vanuit het positieve resultaat van de Koninklijke
Schouwburg een bedrag van € 51.000 toegevoegd. De fusiekosten die in 2017 betreft met name
de bijdrage die moet worden gedaan aan het ABP voor het behoud van de pensioenvoorziening
voor de medewerkers van de Koninklijke Schouwburg. Daarnaast zijn er kosten voor de
samenvoeging van de diverse automatiseringspakketten en de lanceringscampagne van Het
Nationale Theater.
(x € 1.000)
Bestemmingsreserve fusie
Stand 1 januari
Naar algemene reserve
Van algemene reserve
Stand 31 december
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2016

2015

300
-141
51

0
0
300

210

300

BESTEMMINGSRESERVE EDUCATIE
Nu ons educatie-aanbod een volwaardige plek heeft veroverd binnen onze bedrijfsvoering wordt
het tijd om extra in te zetten op activiteiten die we belangrijk vinden op het gebied van educatie.
Daarom is besloten om ook een deel van het resultaat hiervoor de bestemmen.
(x € 1.000)
2016

2015

Bestemmingsreserve educatie
Stand 1 januari
Resultaat niet gesubsidieerd voor educatie

0
35

0
0

Stand 31 december

35

0

Kunst- en cultuureducatie is voor Het Nationale Theater een kerntaak. We initiëren activiteiten
die de kijkervaring en beleving van onze bezoekers verrijken. Wij smeden een band met de stad
door ons óók te richten op mensen die niet vanzelfsprekend met kunst in aanraking komen en
houden rekening met verschillende instapniveaus: van de eerste kennismaking met theater tot
volwassenenprogramma’s en debatten voor de meer geoefende kijker. Het zelf ervaren (spelen),
nadenken (filosoferen) en vormgeven (maken) staan in al onze publieksprogramma’s centraal. De
afdeling educatie legt zich toe op het ontwikkelen van nieuwe werkvormen en methodieken, en
wordt met de fusie in staat gesteld een grootschalige slag te maken op het gebied van
digitalisering zodat onze educatieve programma’s altijd en overal in het onderwijs inzetbaar zijn.

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud
Jaarlijks ontvangt de Koninklijke Schouwburg een bedrag ten behoeve van het periodiek
uitvoeren van het gebruikersonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan. In 2014 is er
een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld in samenwerking met een technisch bureau dat
gespecialiseerd is in het opstellen van onderhoudsplanningen. In 2015 zijn we gestart met de
uitvoering van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan. Het verloop van de voorziening is als
volgt:

(x € 1.000)
Voorziening groot onderhoud
Stand 1 januari
Bij: dotatie conform subsidiebeschikking
Af: uitgaven groot onderhoud
Stand 31 december
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2016

2015

168
293
-275

278
288
-398

186

168

In het volgende overzicht is het verloop uiteengezet en is de realisatie afgezet tegen de jaarschijf
uit het meerjarenonderhoudsplan.

(x € 1.000)

Begroting
Resultaat
Realisatie2016
2016
2016

Doorschuif
naar 2017

Vrijval
2016

Stand van de voorziening primo

168

168

0

0

0

Uitvoer van doorgeschoven posten
Koude-bestrijding voorgebouw
Doorschuif schoonmaak zaalvloer
Schoonmaak vloer oudbouw
Gevels en installaties
Aanbesteding Trekkenwand

-21
-7
-7
-25
-6

-21
-6
0
-20
5

0
1
7
5
11

0
0
0
8
0

0
1
7
-3
11

-66

-42

24

8

16

OCW
'16
-93
-25
-32
-12
-62
-74

-31
-25
-32
-12
-124
-76

-17
-14
-12
-5
-107
-78

14
11
20
7
17
-2

10
11
13
4
10
0

4
0
7
3
7
-2

-298

-300

-233

68

48

19

292

293

1

0

1

94

186

92

56

36

Jaarschijf
Voorgebouw
Zaal
Toneeltoren
Oudbouw/kantoren
Gevels en installaties
Contract & klacht

Gemeentesubsidie
Eindsaldo
Verklaring eindsaldo voorziening ultimo 2016
Vervanging van de toneelvloer (VGJ)
Eerder uitgevoerd: vervanging tapijt voorhuis
Doorschuif gevel verlichting
Doorschuif schilderwerk voorgebouw
Doorschuif onderhoud vloeren
Doorschuif wanden en zaaldeuren
Doorschuif W-installatie
Onvoorzien + dekking tekort MJOP 2017-2020

119
-74
8
7
20
11
10
85

186
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Vrijval posten 2016 en doorschuif 2017
In 2016 is een aantal posten vrijgevallen. Sommige posten zijn vrijgevallen doordat er positieve
aanbestedingsresultaten zijn behaald en andere posten zijn vrijgevallen. De vrijval wordt vooral
veroorzaakt doordat er minder klachtenonderhoud nodig was dan was voorzien. Een aantal
werkzaamheden die wel waren opgenomen in de jaarschijf 2016 worden doorgeschoven. Deze
werkzaamheden konden niet in 2016 plaatsvinden doordat deze niet te combineren waren met
andere (onderhouds-) werkzaamheden. Dit betreft met name onderhoud van vloeren en
schilderwerk in het voorgebouw.
Vanuit de vrijval reserveren wel een deel ter dekking van het jaarlijkse subsidie-tekort. Voor de
jaren 2017 tot en met 2020 is het toegezegde bedrag van de gemeente circa € 30.000 lager dan
het jaarlijks benodigd bedrag om de vastgestelde MJOP te kunnen uitvoeren. Door slim aan te
besteden en werkzaamheden op een juiste manier te clusteren lukt het ons om dit tekort binnen
het subsidiebedrag voor onderhoud op te lossen.
Overige voorzieningen
De voorziening toekomstige lasten voor ex-werknemers betreft een voorziening voor de
geraamde verplichtingen uit hoofde van boven – en nawettelijke WW aanspraken. Door
veranderde omstandigheden van de ontvanger in 2016 kon een deel van de voorziening
vrijvallen ten gunste van het resultaat.
(x € 1.000)
2016

2015

Overige voorzieningen - voorziening toekomstige lasten exwerknemers
Stand 1 januari
Dotatie voorziening/vrijval voorziening
Af: onttrekking voorziening

315
-32
-8

330
0
-15

Stand 31 december

275

315
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KORTLOPENDE SCHULDEN
(x € 1.000)
Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen belastingen en sociale premies
Uitgegeven theatertegoed
Reservering verlofdagen
Te betalen vakantiegeld
Schulden aan groepsmaatschappij

2016

2015

100
88
28
65
57
0

288
66
20
62
57
28

338

521

Ten opzichte van vorig boekjaar is de daling van de post crediteuren fors. Het aantal
openstaande facturen was vorig jaar aanzienlijk hoger dan normaal omdat er toen ultimo een
aantal grote facturen waren ontvangen voor groot onderhoud en de seriebespelingen in
december.

OVERLOPENDE PASSIVA
(x € 1.000)
2016

2015

Overlopende passiva
Verkoop tickets voorstellingen in volgend boekjaar

613

666

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen

138
2

163
48

Nog te betalen pensioenpremies

3

0

Overige overlopende passiva

7

1

763

878

De overlopende passiva betreft met name omzet van de verkochte tickets in 2016 van
voorstellingen die in 2017 moeten gaan plaatsvinden. De nog te betalen bedragen betreft de
facturen die in 2017 voor leveringen en diensten betreffende 2016.
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Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen
HUUR GEBOUW
Met ingang van 1997 huurt de stichting De Koninklijke Schouwburg van de Gemeente Den Haag
het gebouw aan het Korte Voorhout 3. De huur is aangegaan voor onbepaalde tijd. De huur,
alleen voor het gebouw aan het Korte Voorhout 3, is voor 2016 vastgesteld op
€ 255.000 exclusief BTW en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurpenningen worden door de
Gemeente Den Haag intern verrekend met de uitbetaling van de subsidie. De Koninklijke
Schouwburg ontvangt jaarlijks een geoormerkte subsidie gelijk aan de jaarhuur, waarmee de
jaarhuur (exclusief btw) volledig door deze subsidie wordt gecompenseerd.
Een aantal ruimtes van de schouwburg wordt verhuurd aan het Nationale Toneel. De huur wordt
geïndexeerd. Het Fonds KS|NT en Hocarest B.V. gebruiken ook een aantal ruimten, de
vergoeding voor het gebruik wordt doorbelast aan Fonds KS|NT en Hocarest B.V.

AANGEGANE VERPLICHTINGEN
In 2016 is geïnvesteerd in een nieuwe telefooncentrale en nieuwe geluidsboxen voor de Grote
Zaal. Voor deze investeringen zijn ultimo 2016 nog niet alle facturen ontvangen. Voor de
telefooncentrale staat ultimo 2016 een verplichting open van € 10.244 en voor de geluidsboxen
€ 46.141.

OMZETBELASTING
Hocarest B.V. en Stichting de Koninklijke Schouwburg vormen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Hierdoor zijn de beide entiteiten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden
inzake omzetbelasting van de fiscale eenheid.
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Netto omzetresultaat (enkelvoudig)
(x € 1.000)
Opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten
A.4 Diverse inkomsten
B.3 Subsidie gemeente
B.5 Overige subsidies
B.8 Bijdragen private fondsen
Som der baten
Beheerlasten
C.1 Personeel
C.2 Materieel
Activiteitenlasten
D.1 Personeel
D.2 Materieel
Som der lasten
Rentebaten
Rentelasten
Saldo rentebaten/-lasten
Resultaat gesubsidieerd
Fusiekosten
Resultaat na fusiekosten
Naar bestemmingsreserves
Uit bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve gesubsidieerd
Bijdrage genootschap KSNT
Resultaat deelneming/schenking
Resultaat niet gesubsidieerd

Resultaat totaal
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Realisatie
2016
2.018
390
2.839
3
95
5.345

Begroting
2016
1.523
370
2.842
6
48
4.789

Realisatie
2015
1.813
430
2.793
9
18
5.063

1.859
993
2.852

1.851
1.177
3.028

1.781
1.118
2.899

302
1.903
2.205
5.057

225
1.433
1.658
4.686

267
1.559
1.826
4.725

8
0
8

10
0
10

19
0
19

296
141

113
0

357
0

155

113

357

-51
141
245

0
0
113

-300
0
57

38
44
82

30
50
80

0
0
0

237

193

357

Toelichting op de baten
PUBLIEKSINKOMSTEN
De publieksinkomsten betreft de inkomsten die direct voortkomen uit de voorstellingen. Over
2016 zijn deze aanzienlijk hoger dan voorgaand boekjaar én veel hoger dan begroot. Dit is het
directe gevolg van meer voorstellingsbezoekers en het feit dat veel voorstellingen hard gingen in
de kaartverkoop en dus de meeste kaarten tegen de volle prijs zijn verkocht. In 2015 werd
ingezet op het intensiveren van de programmering en ook in 2016 is deze trend verder
doorgezet. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, door meer voorstellingen te programmeren, en
ons te richten op een bredere doelgroep is het de Koninklijke Schouwburg wederom gelukt meer
bezoekers te trekken.
A.1 Publieksinkomsten (x € 1.000)

Netto recettes
Verhuur grote zaal
Theatertoeslag

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

1.785
196
37
2.018

1.313
200
10
1.523

1.651
162
0
1.813

Uiteraard zijn de bijbehorende voorstellingslasten ook flink hoger. Door de netto recettes af te
zetten tegen de directe voorstellingslasten – partage, uitkoopsommen, auteursrechten en
directe voorstellingskosten – wordt het directe resultaat op de voorstellingen berekend. Ten
opzichte van de begroting is dit resultaat vrijwel gelijk.

Direct resultaat op de programmering
Netto recettes eigen programmering
Partage, uitkoop, auteursrechten en directe
kosten
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

1.785

1.313

1.651

1.903

1.433

1.559

-118

-120

92

-7%

-9%

6%

DIVERSE INKOMSTEN
De diverse inkomsten betreffen de inkomsten die niet direct voortkomen uit de voorstellingen.
Dit betreft met name het uitbesteden van personeel aan Hocarest B.V. en het Nationale Toneel,
en het verhuren van diverse kantoorruimtes aan het Nationale Toneel en het fonds KS|NT. De
overige indirecte opbrengsten betreffen met name de garderobe-toeslag. Ten opzichte van 2015
is minder personeel uitbesteed aan Hocarest B.V. Dit komt omdat er door Hocarest B.V. minder
personeel is ingeleend van de Koninklijke Schouwburg.

A.4 Diverse inkomsten (x € 1.000)

Uitbesteed personeel
Opbrengsten verhuur
Overige opbrengsten

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

189
58
143

184
62
124

210
64
156

390

370

430

SUBSIDIE GEMEENTE DEN HAAG MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN
CULTUUR

B.3 Subsidie gemeente Den Haag MJB Kunst
en Cultuur (x € 1.000)
Exploitatie
Huur

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

2.582
257

2.585
257

2.536
257

2.839

2.842

2.793

De subsidieverlening 2016 door de gemeente Den Haag is toegekend per brief met datum 21
december 2015 (briefkenmerk: ABBA/VL/2752). In de brief van 5 juli 2016 (briefkenmerk:
ABBA/VL/2752-T) is een aanvullende indexatie toegekend over 2016.
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OVERIGE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PUBLIEKE MIDDELEN

B.5 Overige subsidies en bijdragen publieke
middelen (x € 1.000)

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

0
0
3
3

0
6
0
6

0
0
9
9

Bijdrage Fonds podiumkunsten
Bijdragen CultuurSchakel
Overige bijdragen

Voor schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs werd voorheen een bedrag ontvangen van
maximaal € 3,50 voor elke leerling die via CultuurSchakel met een voorstelling in de levende
podiumkunsten bereikt. Deze regeling is na de zomer afgeschaft. De scholen ontvangen nu zelf
deze subsidie en met dit bedrag is de prijs van een schoolvoorstelling verhoogd. In het eerste half
jaar bestond deze regeling nog wel, maar waren er geen voorstellingen die voor deze regeling in
aanmerking kwamen. De overige bijdragen betreft de bijdragen van de gemeente Den Haag voor
de voorstelling Jihad.

OVERIGE BIJDRAGEN PRIVATE MIDDELEN

B.8 Bijdragen private fondsen (x € 1.000)

Bijdrage brainwash festival (febr)
Bijdrage grote kunstshow (sept)
Koning voor één dag (sept)
Dinner for One

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

48
35
12
0
95

48
0
0
0
48

0
0
10
8
18

In februari vond het festival Brainwash voor de eerste keer plaats in Den Haag. Voor de
financiering van dit festival is van het fonds KS|NT een bijdrage ontvangen van € 47.500.
Brainwash is een jaarlijks multidisciplinair denkfestival met als doel twintigers en dertigers aan
het denken zetten over de belangrijke vragen in hun leven. We willen hen via filosofie, literatuur
en theater andere perspectieven bieden op hun vaste ideeën, aannames en overtuigingen. Het
festival was een succes, en een mooie aanvulling op de programmering van de schouwburg.
In september vond in samenwerking me het Gemeentemuseum in de schouwburg “De grote
kunstshow” plaats. De Grote Kunstshow brengt beeldende kunst op een nieuwe, theatrale
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manier voor het voetlicht. Voor de financiering van deze bijzondere programmering is in totaal
voor € 35.000 aan fondsen ontvangen. De Grote Kunstshow werd gepresenteerd tijdens de UITnach, de avond voor het Haags Uitfestival. Ondanks het feit dat er in de laatste weken nog flink
wat extra moest worden geïnvesteerd in het binnenhalen van publiek is het aantal begrote
bezoekers behaald en is het project binnen de begroting afgerond.
Derde dinsdag van september stond uiteraard weer in het teken van Prinsjesdag en ons
educatieve project “Koning voor één dag”. Tijdens deze dag hebben we kinderen in de leeftijd
van 9-12 jaar de kans gegeven om hun eigen Kindertroonrede te schrijven én te presenteren in
de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg. Leerlingen leren tijdens deze dag over de
democratische rechtstaat en de betekenis van Prinsjesdag leren en presentatie- en
schrijfvaardigheden gedurende het educatieve traject dat voorafgaat aan de theatrale
presentatie in de Koninklijke Schouwburg.

67 | Jaarstukken Koninklijke Schouwburg 2016

Toelichting op de lasten
PERSONELE BEHEERLASTEN

C.1 Personele beheerlasten

(x € 1.000)

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten

1.313
148
206

1.295
142
218

1.153
150
312

Totaal lonen en salarissen

1.667

1.655

1.615

81
143
-32

96
100
0

69
97
0

192

196

166

1.859

1.851

1.781

Overige personeelslasten
Inhuur personeel
Vrijval voorziening lasten ex-werknemers

De reguliere personele beheerlasten (salarissen, pensioenlasten en sociale lasten) zijn over 2016
vrijwel gelijk aan de begroting. De overige personeelskosten zijn lager dan begroot doordat een
aantal activiteiten zoals het aanschaffen van nieuwe bedrijfskleding is uitgesteld vanwege de
fusie. Door veranderde omstandigheden van de ontvanger kon een deel van de voorziening voor
lasten van ex-werknemers vrijvallen in 2016. Dit bedrag komt ten gunste van de personele
beheerlasten.
Salariëring vindt plaats conform de CAO Nederlandse Podia. De medewerkers van de Koninklijke
Schouwburg zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad
van het ABP 91,7 % (2015: 98,7%). De beleidsdekkingsgraad is een dekkingsgraad berekend op
basis van een jaargemiddelde.
Ultimo 2016 zijn 38 werkzaam bij de Koninklijke Schouwburg, waarvan 37 medewerkers in
loondienst (2015: 42 medewerkers, 41 in loondienst).
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De verdeling van het aantal fte over de afdelingen is als volgt:

Fte (ultimo verslagjaar) per afdeling:

Directie
Programmering
Secretariaat
Development
Personeelszaken
Financiën
Verkoop
Marketing & communicatie
Educatie
Hoofd publieksdiensten
Techniek en gebouwbeheer
Receptie

Realisatie
2016

Realisatie
2015

0,89
0,89
0,67
0,89
0,89
3,72
2,65
3,22
0,78
1,00
13,28
1,56

0,67
0,89
0,67
0,89
0,78
3,50
2,35
3,78
0,78
1,00
14,42
2,23

30,44

31,96

De nul-uren contracten worden meegeteld voor het gemiddeld aantal uren dat deze
medewerkers zijn ingezet over 2016. De Koninklijke Schouwburg heeft geen voorhuispersoneel
of horecapersoneel in dienst. Dit personeel is in dienst van Hocarest B.V. en wordt op
voorstellingsbasis ingehuurd.

MATERIËLE BEHEERLASTEN

C.2 Materiële beheerlasten (x € 1.000)

Huisvesting
Kantoorkosten
Algemene publiciteitskosten
Afschrijvingen
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

542
201
134
116

561
313
189
114

520
354
148
96

993

1.177

1.118

HUISVESTINGSLASTEN

Huisvesting (x € 1.000)
Huur
Zakelijke lasten
Electra, verwarming en water
Schoonmaak en bewaking
Onderhoudskosten gebouw
Overige huisvestingskosten

Realisatie
2016
257
19
95
111
31
29
542

Begroting
2016
259
12
126
115
29
20
561

Realisatie
2015
255
12
105
108
20
20
520

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2015 gestegen door met name de verhoging van de
zakelijke lasten. Ten opzichte van de begroting is de realisatie door minder stooklasten lager dan
begroot.

KANTOORKOSTEN

Kantoorkosten (x € 1.000)
Drukwerk en portokosten
Vakliteratuur
Advieskosten
Contributies
Telefoonkosten
Verzekeringen
Automatiseringskosten
Kosten salarisadministratie
Accountantskosten
Overige kantoorkosten

Realisatie
2016
7
5
7
7
17
35
62
9
19
33
201

Begroting
2016
12
6
85
9
19
46
65
9
29
33
313

Realisatie
2015
6
6
53
7
17
43
100
9
23
90
354

In 2016 zijn de kantoorkosten flink verlaagd. De meest advieskosten die de Koninklijke
Schouwburg maakte in 2016 betref advies inzake de fusie en daarom zijn die kosten verantwoord
als fusiekosten en niet als advieskosten. De overgang naar een nieuwe ICT-ondersteuner heeft de
gewenste bezuiniging gerealiseerd op de automatiseringskosten ten opzichte van vorige
boekjaren. De overige kantoorkosten zijn gelijk aan de begroting, maar flink lager dan 2015, dit
komt omdat in 2015 hieronder ook de toen gemaakte fusiekosten zijn verantwoord.
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ALGEMENE PUBLICITEITSKOSTEN

Algemene publiciteitskosten (x € 1.000)
Kosten jaarprogramma
Kosten magazine
Algemene publiciteitskosten
Kosten campagnes
Maandaffiches
Kosten 0900-nummer
Kosten online verkoop
Portokosten tickets
Kosten tickets
Dekking administratiekosten

Realisatie
2016
13
0
45
50
0
1
33
6
3
-17
134

Begroting
2016
25
15
52
35
18
0
32
16
4
-8
189

Realisatie
2015
16
18
43
28
8
1
40
6
4
-16
148

In 2016 heeft de afdeling marketing zich voor wat betreft de algemene publiciteit vooral gericht
op de ontwikkeling van de communicatiemiddelen van Het Nationale Theater. Hierdoor zijn de
uitgaven lager dan begroot. We ontwikkelden het jaarprogramma in eigen beheer en daarmee
werden ook kosten bespaard. Aan campagnes spendeerden we juist meer, zo was er de Happy
16 campagne, campagne voor de zomerprogrammering en vierden we de december feestmaand
uitbundig met veel extra activiteiten.

PERSONELE ACTIVITEITENLASTEN
De personele activiteitenlasten betreffen de personeelslasten die direct zijn toe te rekenen aan
de voorstellingsactiviteiten.

D.1 Personele activiteitenlasten (x € 1.000)

Inhuur personeel educatie
Inhuur personeel techniek
Inhuur personeel voorhuis

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

0
53
249

0
25
200

4
55
208

302

225

267

Voorheen werd de medewerker educatie ingehuurd via een extern bureau. Vanaf 2015 heeft de
Koninklijke Schouwburg een medewerker educatie in loondienst en worden de kosten
verantwoord onder de personele beheerlasten. De afdeling techniek heeft door afwezigheid van
medewerkers door ziekte vaker beroep moeten doen op het inhuren van externe technici dan
begoot. Een groot deel van deze kosten is terugverdiend doordat techniekuren zijn ingezet op
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commerciële evenementen en de uren aan externe klanten zijn doorberekend via Hocarest B.V.
Deze opbrengsten staan verantwoord onder de post A.4 diverse inkomsten.
De inhuur van personeel voor het voorhuis en de receptie betreft de personeelsinzet van
Hocarest B.V. die niet gerelateerd in aan de horeca. De inzet is ten opzichte van de begroting
hoger doordat er meer activiteiten waren waarbij het personeel van Hocarest B.V. door de
Koninklijke Schouwburg werd ingehuurd. Er waren meerdere bijzondere activiteiten die vroegen
om extra voorhuispersoneel, zoals de marathonvoorstelling Borgen, festival Brainwash, de
Museumnacht, Dr. Miracle’s last illusion en de Midzomernachtdroom tijdens de
zomerprogrammering.

MATERIËLE ACTIVITEITENLASTEN

D.2 Materiële activiteitenlasten (x € 1.000)

Partage, uitkoop, AR en kosten
Voorstellingsmarketing

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

1.789
114

1.333
100

1.513
46

1.903

1.433

1.559

De uitkoopsommen, partage, auteursrecht zijn uiteraard een stuk hoger dan begroot en dan
vorig boekjaar omdat deze in directe relatie staan tot de gestegen publieksinkomsten.
Door de netto recettes af te zetten tegen de directe voorstellingslasten – partage,
uitkoopsommen, auteursrechten en directe voorstellingskosten – wordt het directe resultaat op
de voorstellingen berekend. Ten opzichte van de begroting is dit resultaat vrijwel gelijk.

Direct resultaat op de programmering
Netto recettes eigen programmering
Partage, uitkoop, AR en directe kosten
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

1.785
1.903

1.313
1.433

1.651
1.559

-118

-120

92

-7%

-9%

6%

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten (x € 1.000)

Rentebaten
Rentelasten

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

8
0
8

10
0
10

19
0
19

De rentebaten betreft de rente op de spaarrekening en doorberekende rekening courant rente
aan Hocarest B.V. De overtollige liquide middelen worden niet risicovol belegd.
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WNT-VERANTWOORDING 2016 DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de
Koninklijke Schouwburg van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum zoals
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag zijnde 100% van
het ministerssalaris inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Koninklijke Schouwburg is € 179.000
(2015:€ 178.000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste
12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor
het uurtarief. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor
de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar
rato van de duur van het dienstverband.

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1. LEIDINGGEVENDE TOPFUCTIONARISSEN ZONDER DIENSTBETREKKING
VANAF DE 13E MAAND VAN FUNCTIEVERVULLING
Gegevens 2016
Functie
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Fictieve dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
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S.J. van Driel
Algemeen directeur
1 jan - 31 dec
0,89 fte
Nee
Nee
€ 159.310

€ 98.500
€0
€0
€ 98.500
€0
€ 98.500
n.v.t

Gegevens 2015
Functie
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

O.A.J.M. Wibaut H.G.G.M. Verhoeven
S.J. van Driel
Artistiek directeur
Zakelijk directeur Algemeen directeur
1 jan - 31 dec
1 jan - 30 juni
1 jan - 30 april
0,67 fte
1 fte
1 fte
€ 58.521
€ 118.667
€ 88.268

€ 73.164
€0
€ 7.707
€ 80.870

€ 38.491
€0
€ 5.042
€ 43.533

€ 72.750
€0
€0
€ 72.750

2. TOEZICHTHOUDENDE TOPFUCTIONARISSEN
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Functie
Duur dienstverband in 2016
Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016
Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2015
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P.M.M. Heijnen J.G.A. Bruinsma
Lid
Voorzitter
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
26.850
17.900

J.P. ter Horst
Lid
1 jan - 31 dec
17.900

F. Kaya
Lid
1 jan - 31 dec
17.900

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Functie
Duur dienstverband in 2016
Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016
Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2015

N.E.G. Ris J.C.M. van Rutte
Lid
Lid
1 jan - 31 dec
1 jan - 31 dec
17.900
17.900

J.M.H. Ybema
Lid
1 jan - 31 dec
17.900

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

1 jan - 31 dec

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of
de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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RESULTAAT DEELNEMING
Het resultaat uit deelneming betreft het resultaat van Hocarest B.V. en is as volgt te specificeren:

( x € 1.000 )
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Omzet hospitality
Kostprijs hospitality
Totaal brutomarge hospitality

488
315
173

455
273
182

485
311
174

Omzet events
Kostprijs events
Totaal brutomarge events

427
222
205

500
250
250

509
276
233

Brutomarge hospitality en events

378

432

407

203
27
24
9
63
3
329

233
44
27
20
52
6
382

242
34
25
19
52
6
378

49

50

29

-24
-5

-25
0

-14
6

20

25

21

Overige bedrijfskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Rentelasten

Resultaat voor belasting
Schenking Koninklijke Schouwburg
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
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Toelichting op het resultaat Hocarest B.V.
RESULTAAT HOSPITALITY
Brutoresultaat hospitality (x € 1.000)
2016

2015

Omzet hospitality beverage
Omzet hospitality food
Omzet hospitality overig
Omzet hospitality parkeerkaarten
Omzet hospitality

418
20
13
37
488

356
8
82
39
485

Kostprijs hospitality beverage
Kostprijs hospitality food
Kostprijs hospitality overig
Kostprijs hospitality parkeerkaarten
Voorraad-, kas- en prijsverschillen
Kostprijs hospitality personeel hospitality
Kostprijs hospitality

77
14
11
33
3
177
315

89
17
6
36
1
162
311

Brutoresultaat hospitality

173

174

De omzet hospitality en het resultaat hierop is gelijk gebleven ten opzichte 2015. De kostprijs van
de dranken is flink lager als gevolg van scherpere prijsafspraken met onze leveranciers. De
kostprijs van het personeel is wel hoger dan in 2015, dit wordt met name veroorzaakt door een
aantal bijzondere voorstellingsreeksen waarbij veel inzet van horecapersoneel nodig was, zoals
het zomerterras, de voorstellingen van Dr. Miracle’s last illusion , Borgen en Brainwash.
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RESULTAAT EVENTS
Brutoresultaat events (x € 1.000 )
2016

2015

Omzet events food & beverage
Omzet events (niet food & beverage)
Provisie events
Omzet events

165
258
4
427

179
322
8
509

Kostprijs events food & beverage
Kostprijs events (niet food & beverage)
Kostprijs events

86
136
222

93
183
276

Brutoresultaat events

205

233

Door de drukke voorstellingsprogrammering was er in 2016 minder ruimte voor het organiseren
van commerciële evenementen. Hierdoor is de omzet in 2016 en het resultaat in 2016 aanzienlijk
lager dan in 2015. We zien een verschuiving van grote evenementen naar kleinere evenementen.
In 2017 zal de afdeling events zich meer gaan richten op de kleinere evenementen. Deze zijn
beter in te passen in de bestaande programmering en kunnen op kortere termijn worden
gepland dan de grote meerdaagse evenementen.

PERSONEELSKOSTEN
(x € 1.000 )

2016

2015

Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Dekking doorbelast personeel
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

455
23
93
-386
18
203

407
27
76
-282
14
242

De personeelskosten betreft de indirecte personele lasten, oftewel de lasten die niet konden
worden doorbelast aan de activiteiten of aan de Koninklijke Schouwburg. In 2016 kon een groter
deel van de personeelslasten worden doorbelast doordat medewerkers van Hocarest B.V. meer
zijn ingezet op activiteiten voor de Koninklijke Schouwburg.
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HUISVESTINGSKOSTEN
(x € 1.000 )
Aanschaf klein inventaris
Huur kantoor
Onderhoud inventaris
Vuilafvoerkosten
Zakelijke lasten
Totaal huisvestingskosten

2016
6
6
12
2
1
27

2015
10
6
15
2
1
34

2016
7
0
1
1
9

2015
7
1
5
6
19

2016
12
15
4
1
-2
1
1
9
1
3
3
3
12
0
63

2015
14
12
3
1
-2
1
1
8
1
4
2
4
0
3
52

VERKOOPKOSTEN
(x € 1.000 )
Advertenties
Drukwerk
Marketing
Overige verkoopkosten
Totaal verkoopkosten

ALGEMENE KOSTEN
(x € 1.000 )
Accountantskosten
Automatisering
Bankkosten
Contributies en donaties
Dubieuze debiteuren
Kantoorartikelen
Kopieerkosten en drukwerk
Kosten uitbestede salarisadministratie
Representatiekosten
Schoonmaakkosten/ schoonmaakmiddelen
Telefoonkosten
Verzekeringen
Afboeking vordering VPB
Overige algemene kosten
Algemene kosten

Afboeking vordering VPB
In 2016 is een deel van de vordering VPB afgeboekt, aangezien deze te hoog was gewaardeerd.
Het saldo van de vordering sluit nu aan met de nog bestaande voorwaartse verliesverrekening.
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Fonds de Koninklijke Schouwburg en Het
Nationale Toneel
Een bruisende Haagse toneelcultuur kan niet bestaan zonder de
steun van het publiek. Het KS|NT is trots op haar Vrienden, Toneel
Kringen, sponsors en andere begunstigers.
Het Fonds KS|NT is een zogenoemde bestuurlijke verbinding van de Koninklijke Schouwburg.
Gegevens Fonds KS|NT ultimo
Statutaire vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Eigen vermogen (onbestemd) ultimo 2016
Kapitaalinbreng Stichting de Koninklijke Schouwburg
Omzet 2016
Resultaat 2016
Langlopende lening van Stichting de Koninklijke Schouwburg
Aantal personeelsleden in dienst
Wijze van consolidatie

Den Haag
20 augustus 2012
€ 112.000
€0
€ 210.000
€ 34.000
€0
0
Niet van toepassing

De Koninklijke Schouwburg heeft in 2012 zijn krachten op het gebied van fondsenwerving
gebundeld met die van het Nationale Toneel, in het Fonds KS|NT. Alle giften die vrij gebruikt
mogen worden, komen in het Fonds terecht. Ze worden aangewend ter ondersteuning van onze
ambities op het gebied van educatie, talentontwikkeling, internationalisering, gastheerschap en
maatschappelijke verankering. Een uitgebreide toelichting op de activiteiten van het fonds KS|NT
vindt u in het jaarververslag.
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Geconsolideerde balans per 31 december
2016
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
(x € 1.000 )
Vaste activa

2016

2015

Immateriële vaste activa

106

142

Materiële vaste activa
Vaste inrichting
Machines en installaties
Inventarissen

10
257
315

2
263
245

582

510

347
13
64

307
16
69

424

392

Liquide middelen

1.744

1.876

Totaal activa

2.856

2.920

Vlottende activa
Vorderingen
Voorraden
Overlopende activa
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PASSIVA
(x € 1.000 )

Groepsvermogen
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Overige voorzieningen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva
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2016

2015

1.188

951

186
275

168
315

461

483

440
767

605
881

1.207

1.486

2.856

2.920

Geconsolideerde staat van baten en lasten
over 2016
( x € 1.000 )
2016

2015

Som der baten

3.188
2.937
6.125

3.106
2.820
5.926

Af: Kostprijs van de omzet

2.728

2.413

Bruto omzetresultaat

3.397

3.513

Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel

1.934
1.226
3.160

1.879
1.214
3.093

237

420

5

13

Exploitatiesaldo voor belastingen

242

433

Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming

-5
0
237

6
0
439

Opbrengsten
Bijdragen

Som der lasten
Netto omzetresultaat
Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo na belastingen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(x € 1.000)
2016

2015

Exploitatiesaldo

237

439

Aanpassen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

140
-22

119
-125

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

355

433

0
3
-35
-278
-310

0
-9
-5
45
31

0
-177
-177

-36
-296
-332

0
0
0

0
0
0

-132

132

1.744
1.876
-132

1.876
1.744
132

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutaties in rekening courant Hocarest
Mutaties voorraden
Mutatie vorderingen en overlopende activa
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing uit langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen
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Toelichting op de geconsolideerde balans
en staat van baten en lasten
ALGEMEEN
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de geconsolideerde jaarrekening zijn
gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de balans en staat van baten
en lasten van de enkelvoudige jaarrekening van de stichting, tenzij hierna anders vermeld.
De voorraden van Hocarest B.V. zijn gewaardeerd tegen meest recente inkoopwaarde. Met
betrekking tot de vaste activa worden dezelfde grondslagen gehanteerd als bij de Koninklijke
Schouwburg.
Het resultaat van de vennootschap is verder gespecificeerd bij de toelichting op het resultaat
deelneming.
De materieel afwijkende balansposten zijn hieronder nader toegelicht:

MATERIËLE VASTE ACTIVA
(x € 1.000)
Machines
&
inrichting installaties
Vaste

1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking (rubricering)
Afschrijvingen

31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
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Totaal

Totaal

Inventaris

2016

2015

466
-464

1.028
-765

945
-700

2.439
-1.929

2.144
-1.844

2

263

245

510

300

9
0
0
-1

42
0
0
-48

126
0
0
-56

177
0
0
-105

295
0
0
-85

8

-6

70

72

210

475
-465

1.070
-813

1.071
-756

2.616
-2.034

2.439
-1.929

10

257

315

582

510

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De investering in vaste inrichting betreft de aanpassing van de bewegwijzering in het voorhuis en
kantoor. De investeringen machines en installaties zijn vooral theater-technische investeringen
zoals de aanschaf van een nieuwe rookmachine, de vervanging van de theaterlampen in de Grote
Zaal en de nieuwe geluidsinstallatie. De investeringen in inventaris zijn de aanschaf van nieuwe
koffiemachines voor het voorhuis, een nieuwe telefooncentrale en vergadertafels die gaan
gebruikt worden bij de commerciële verhuur (vergaderarrangementen).

VORDERINGEN
Het verschil tussen de geconsolideerde vorderingen en de enkelvoudige vorderingen betreft met
name de debiteuren van Hocarest B.V. aan derden. De geconsolideerde vorderingen zijn als
volgt:
(x € 1.000)
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen belastingen en sociale premies
Te ontvangen rente
Te ontvangen recette
Vordering op fonds KS|NT
Overige vorderingen
Nog te ontvangen fondsbijdragen
Nog te factureren bedragen

2016

2015

56
89
5
17
38
9
20
113

129
64
10
18
47
6
9
24

347

307

VOORRADEN
De voorraden betreft de voorraad dranken en parkeerkaarten. Deze zijn gewaardeerd tegen
kostprijs.
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GROEPSVERMOGEN
Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:
(x € 1.000)
Groepsvermogen
Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand 31 december

2016

2015

951
237

512
439

1.188

951

KORTLOPENDE SCHULDEN
Het verschil tussen de geconsolideerde schulden en de enkelvoudige schulden betreft met name
de crediteuren van Hocarest B.V.

(x € 1.000)
Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen belastingen en sociale premies
Uitgegeven theatertegoed
Reservering verlofdagen
Te betalen vakantiegeld
Schulden aan personeel
Overige kortlopende schulden

2016

2015

125
109
28
69
69
2
38

351
62
20
79
72
2
19

440

605

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Voor een toelichting op de resultaten van Hocarest B.V. wordt verwezen naar de uitgebreide
toelichting op de post resultaat uit deelneming. Hierin is uiteengezet welke opbrengsten en
kosten zijn verantwoord vanuit Hocarest B.V. In het geconsolideerde resultaat zijn de onderlinge
opbrengsten en kosten geëlimineerd. In totaal betekent dit een lagere opbrengst én lagere
kosten voor een bedrag van € 173.000.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari fuseert de Koninklijke Schouwburg met de entiteiten stichting Het Nationale
Toneel, stichting Theater aan het Spui en Fonds KS|NT tot Het Nationale Theater. Buiten dit feit
hebben er na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op het
resultaat of vermogen van de Koninklijke Schouwburg.

Overige gegevens
RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt het resultaat over 2016 ten gunste te brengen aan het eigen vermogen. Dit
voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

BESTUURSVERKLARING HKS/UVS OCW SUBSIDIES 2016
Het bestuur van het Nationale Theater, rechtsopvolger van Stichting De Koninklijke Schouwburg
te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de periode 1
januari 2016 tot en met 31 december 2016 met betrekking tot de gemeentelijke subsidie
betreffende reguliere subsidie Meerjarenbeleidsplan volgens onderstaande toekenningen:
Bedrag
€ 3.080.222
€
51.539

Kenmerk
ABBA/VL/2752
ABBA/VL/2752-T

Datum
21 dec. 2015
5 juli 2016

Ten behoeve van
reguliere subsidie
trend 2016

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidie-verantwoording
overeenkomstig de HKS/UVS en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenstaande
subsidiebeschikkingen. Het bestuur verklaart dat de in de subsidie-verantwoording conform deze
vereisten te hebben opgemaakt. Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording
opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen
voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidie-beschikking is verstrekt en in overeenstemming
met de begroting en de HKS/UVS. De Raad van Toezicht verklaart dat alle ontvangen baten voor
de reguliere activiteiten volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.
Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting
genoemd in artikel 10, lid 7 van de Haagse Kaderverordening Subsidie-verstrekking om de
inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als bezoldingingsmaximum in acht te nemen.
Was getekend, 28 maart 2017
Simon van Driel
Zakelijk directeur/bestuurder
Het Nationale Theater
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Walter Ligthart
Voorzitter van de directie /bestuurder
Het Nationale Theater

Controleverklaring
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Bijlage 1: Prestatiegegevens 2016
BEZOEKERS
Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

Voorstellingen eigen programmering
Voorstellingen culturele verhuur
Cultuureducatie en participatie volwassenen
Activiteiten voor kinderen buiten schooltijd
Cultuureducatie leerlingen primair onderwijs
Cultuureducatie leerlingen voortgezet onderwijs
Bezoekers festivals
Bezoekers commerciële evenementen

102.728
3.008
2.378
895
5.618
2.302
8.527
15.660

105.966
291
3.463
376
3.523
6.885
11.273
17.333

95.545
1.500
1.250
200
4.000
1.700
7.150
10.000

Totaal bezoekers Koninklijke Schouwburg

141.116

149.110

121.345

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

131
14
339
33

132
9
336
24

112
5
280
15
0
95.545
89.795
5.000
750

Bezoekers totaal

PROGRAMMERING
Programmering totaal
Verschillende producties
Waarvan internationale programmering
Voorstellingen / optredens / concerten
Waarvan internationale programmering

0

Bezoekers totaal
Waarvan betalende bezoekers
Waarvan niet-betalende bezoekers
Waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'

102.728
99.207
3.521
669

105.966
102.615
3.351
746

Programmering totaal (incl. Huisgezelschap, maar excl. Festivals, Programmering en activiteiten op basis van verhuur,
Cultuurparticipatie en Cultuureducatie)

Het Nationale Toneel (huisgezelschap)
Voorstellingen/concerten
Bezoekers
Zaalcapaciteit
Gemiddelde bezettingsgraad
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Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

31
11.268
623
58%

68
22.093
643
51%

68
23.600
600
58%

Het Nationale Toneel NTjong (zaal: Paradijs)
Voorstellingen/concerten
Bezoekers
Zaalcapaciteit
Gemiddelde bezettingsgraad

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

17
3752
310

5
253
72

0
0
0

71%

70%

0

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

206

229

195

95.101

99.468

90.520

630
73%

651
67%

625
74%

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

94
5.514
70
83%

93
5.515
71
84%

75
4.125
65
85%

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

39
2113
63
90%

14
983
103
68%

10
900
100
90%

ONDERVERDELING PROGRAMMERING NAAR ZAAL
Grote Zaal
Voorstellingen/concerten
Bezoekers
Zaalcapaciteit
Gemiddelde bezettingsgraad

Het paradijs
Voorstellingen/concerten
Bezoekers
Zaalcapaciteit
Gemiddelde bezettingsgraad

Overige locaties (Foyers en andere delen van het
gebouw)
Voorstellingen/concerten
Bezoekers
Zaalcapaciteit
Gemiddelde bezettingsgraad
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ONDERVERDELING PROGRAMMERING NAAR SOORT
Klassieke muziek
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Muziektheater
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Oude muziek
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Popmuziek
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Jazzmuziek
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Theater
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers
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Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

0
0
0

5
0
293

3
0
300

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

29

13

17

0

0

0

8.819

5.249

5.944

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

1
0
59

0
0
0

0
0
0

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

8
0
4.366

2
0
1.241

4
0
1.399

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

1
0
295

0
0
0

0
0
0

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

229
32
56.837

270
24
73.755

222
15
69.260

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

50
0
30.065

45
0
25.094

34
0
18.642

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

18

1

0

0
623

0
334

0
0

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

3
1
1.664

0
0
0

0
0
0

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

Festivaldagen
Voorstellingen/optredens/concerten
Waarvan internationale programmering

14
88
57

20
45
29

24
33
0

Podia/locaties

14

7

2

Bezoekers totaal

8.527

11.273

7.150

Waarvan betalende bezoekers

3.113

3.363

5.150

Waarvan niet betalende bezoekers

5.414

7.910

2.000

0
div

0
div

0
div

Cabaret
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Dans
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

Overig
Concerten/voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers

FESTIVALS
Festivals

Waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'
Capaciteit festivallocatie
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PROGRAMMERING OP BASIS VAN VERHUUR
Culturele programmering op basis van verhuur

9

Realisatie
2016
3

Raming
2016
3

8
3.008

2
291

3
1.500

114
15.660

97
17.333

130
10.000

Realisatie 2015

Voorstellingen
Waarvan internationale programmering
Bezoekers
Commerciële activiteiten op basis van verhuur
Activiteiten
Bezoekers

PUBLICATIES, WEBSITES EN ANDERE DIGITALE MEDIA

Publicaties, website(s) en andere digitale media
Publicaties
Bezoeken website(s) totaal
Unieke bezoekers totaal (IP-adres)
Gemiddelde duur van een bezoek
Ontvangers digitale nieuwsbrieven
Facebook vrienden/fans
Volgers op Twitter
Linked-In connecties
Instagram connecties
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Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

180
460.620
279.975
00:03:10
43.514
6.805
2.782
0
256

250
532.469
336.937
00:03:01
41.622
8.452
2.968
237
472

150
400.000
300.000
00:03:00
50.000
6.000
4.000
250
n.v.t.

EDUCATIE
Cultuurparticipatie: cursussen, lezingen en workshops voor volwassenen
Cultuureducatie: cursussen/lezingen/workshops enz.
voor volwassenen
Deelnemers
Aangeboden verschillende activiteiten

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

2.378
43

3.463
76

1.250
50

Cultuurparticipatie: activiteiten voor kinderen en jongeren in de
vakanties
Activiteiten in de vakanties
Deelnemers tot 12 jaar
Deelnemers 12 - 18 jaar
Aangeboden verschillende activiteiten

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

895
0
24

376
0
24

200
0
15

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

61
55
5.596
37
19
1.835
91

55
26
3.523
73
24
5.745
780

40
30
4.000
40
15
1.200
70

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2016

1
1
22

0
0
0

0
0
0

13
13
467
250

26
17
1.140
412

25
20
500
25

Cultuureducatie
Aanbod voor Haagse scholen
Lessen/activiteiten primair onderwijs
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen/activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs
Deelnemers betaald met Cultuurkaart VO

Aanbod voor niet Haagse scholen
Lessen/activiteiten primair onderwijs
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen/activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs
Deelnemers betaald met Cultuurkaart in VO
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