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INLEIDING
2018 WAS EEN TOPJAAR VOOR DE KOM! MAAR LIEFST 54.487 MENSEN BEZOCHTEN EEN
PROFESSIONELE VOORSTELLING TEGENOVER 49.250 BEZOEKERS IN 2017, EEN STIJGING VAN RUIM
10 PROCENT. VERHUUR EN HORECA IS NA EEN WAT MINDER JAAR WEER TERUG OP NIVEAU. DE
CURSUSSEN CULTUUREDUCATIE TREKKEN WEER AAN EN DE SAMENWERKING MET SCHOLEN IS
GEÏNTENSIVEERD. EEN MOOI UITGANGSPUNT OM IN 2019 OP VOORT TE BOUWEN.

HOOGTEPUNTEN

DE
KOM
JAARVERSLAG 2018 | WWW.DEKOM.NL | 4

We startten met het Nieuwjaarsfeest, een jarenlange
traditie en aangeboden aan alle Nieuwegeiners door
samenwerkingspartners Gemeente Nieuwegein,
bibliotheek De tweede verdieping, MOvactor, Verbindion
en DE KOM. In het laatste weekend van januari deed
DE KOM, inmiddels ook volgens traditie, mee aan het
Nationaal Theaterweekend. Voorstellingen zijn dan tegen
een gereduceerd tarief van maximaal €10,- te bezoeken.
Daarnaast organiseerden we tijdens dit weekend tal van
andere activiteiten, zoals een speurtocht door het hele
gebouw, een high wine met prachtige fadomuziek en
een swingende Nederlandstalige meezing-afterparty in
het theatercafé. Het gebouw was feestelijk aangekleed
en veel bezoekers die nog niet eerder in DE KOM waren
geweest, kwamen langs. Andere hoogtepunten waren
het afsluitende optreden van ons eigen orkest ’t JoNg
met de wijkorkesten, het jaarlijkse - met een spannend
voortraject op de middelbare scholen - Rabobank
Urban Dance Event, de open dag met veel verschillende

workshops en de feestelijke seizoensopening in
september. In november organiseerden we het afsluitende
congres van Kunst op Recept. We zijn aan het onder
zoeken hoe we dit project een goed vervolg kunnen
geven, bijvoorbeeld door intensiever samen te werken
met de Nieuwegeinse innovaties Bewegen en/of Welzijn op
Recept. Dit zijn maar een paar van de vele activiteiten in
2018 waar we trots op zijn. Daarnaast wisten ook dit jaar
diverse huurders, amateurs en bedrijven de weg naar DE
KOM te vinden.
De ‘naar buiten–beweging’ die we hebben ingezet, is
steeds duidelijker zichtbaar. We zijn aanwezig op scholen
en doen projecten en activiteiten met diverse partners.
DE KOM is de aangewezen plek voor iedereen die kunst en
cultuur wil beleven en beoefenen.

FINANCIEEL RESULTAAT

We sluiten dit jaar af met een klein positief resultaat.
Dit resultaat is behaald met grote inspanningen van

foto: Ton Habets

de medewerkers en door strikte kostenbeheersing. De
organisatiekosten waren echter verklaarbaar hoger dan
verwacht, ondanks dat hebben we het jaar positief af
kunnen sluiten en daar zijn we trots op.
De formatie raakt steeds meer op sterkte. Afgelopen jaren
was het verder invullen hiervan lastig door de strakke
financiële kaders. Omdat we steeds meer activiteiten
organiseren met dezelfde formatieomvang blijft de
werkdruk hoog; een punt van aandacht.

PLAN 2018-2020

Een goed jaar dus, 2018. Wij hebben ontzettend veel zin
in 2019 en om verder te bouwen op het stevige fundament
dat gelegd is!
Ariane Kop
directeur-bestuurder
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Grote wens is om de ‘naar buiten-beweging’ ook fysiek
vorm te geven in ons gebouw en de gordijnen als het ware
open te schuiven. Tijdens een bijeenkomst met Patrick

Dankzij lesgelden, entreegelden, sponsorbijdragen,
overheidssubsidies (vooral van Gemeente
Nieuwegein) en overige inkomsten kon DE
KOM in 2018 activiteiten realiseren in en buiten ons
prachtige gebouw. De mensen die er werken bieden
een stevig fundament om met passie, inspiratie en
ondernemerschap DE KOM verder uit te bouwen.

DE
KOM

In maart presenteerden wij ‘DE KOM op Koers’, ons
plan voor 2018-2020 met daarbij een aantal beloftes aan
onze stakeholders. DE KOM zet zich in om de culturele
broedplaatsfunctie verder te ontwikkelen, een brede en
belangwekkende programmering te bieden en een nog
sterkere positie voor educatie te verwerven. We willen een
gezonde organisatie zijn met enthousiaste en toegewijde
medewerkers. DE KOM moet financieel op orde zijn met een
voldoende weerstandsniveau en een onmisbare speler zijn
binnen de lokale en regionale infrastructuur. Last but not
least; alle activiteiten moeten zichtbaar zijn. 2018 laat zien
dat we op de goede weg zijn om deze beloftes in te lossen.

Koschuch & andere stakeholders, één van de
architecten van ons gebouw, is deze visie gedeeld.
Daarna zijn we begonnen met plannen maken en in
2019 hopen we één en ander te kunnen realiseren.
We zijn verheugd dat deze eventuele verbouwing
plek heeft gekregen in het coalitieakkoord van het
nieuw geformeerde college van B&W.

1. PODIUMKUNSTEN
Het jaar 2018 was een zeer succesvol jaar. Het theater
bezoek nam opnieuw verder toe. We verkochten een
record aantal kaarten, waarbij we voor het eerst de grens
van de 50.000 hebben overschreden: met 54.487 kaarten!
Ook het bezettingspercentage steeg mee naar 70% in de
Rabobankzaal en in de kleine zaal 63 %. Het programma
was dit jaar weer gevarieerd. We hadden meer cabaret,
iets meer toneel en musical en wat minder muziek. Heel
succesvol waren de musicals ‘Evita’ en ‘Was Getekend,
Annie M.G. Schmidt’. Maar ook Claudia de Breij en Bert
Visscher trokken volle zalen.
We hadden dit jaar een hoop uitverkochte voorstellingen:
20 in de kleine zaal en 18 in de Rabobankzaal. Bijzonder
waren de 3 nagenoeg uitverkochte voorstellingen van de
musical Evita. Het totaal aantal voorstellingen dit jaar lag
iets hoger dan vorig jaar op 175 in 2017, 192 in 2018 (dit is
inclusief de voorstellingen in het theatercafé).
De brede en populaire programmering is vooral terug
te vinden in het aanbod voor de Rabobankzaal: cabaret,
muziektheater, dans en toneel wisselden elkaar af.
Er stonden ook twee circusvoorstellingen die hoog
gewaardeerd werden door het publiek: Driftwood en Flirt
with Reality. Het succes van enkele toneelvoorstellingen
was boven verwachting: Hendrik Groen en Wijn.
Voor beide werden veel kaarten verkocht in een
tijd waarin toneelvoorstellingen minder publiek
trekken. Bij de voorstelling Judas gebeurde
echter het tegenovergestelde: de hooggespannen
verwachtingen van de voorstelling kwamen,
ondanks de kwaliteit van de voorstelling, niet uit.

Bijgeboekt werd de voorstelling Masterclass van Guido
Weijers. Ook de commerciële kindervoorstellingen
vonden in de Rabobankzaal een plek, zoals Woezel
en Pip en Bumba. Dit jaar hadden we voor het eerst
geen wintercircus, maar hadden we een geslaagde
kindervoorstelling in de kerstvakantie: Toms Magische
Speelgoedwinkel. In de kleine zaal stonden ook mooie
kindervoorstellingen, zoals Tarzan en MaxTak. Daarnaast
stond er in de kleine zaal meer kwetsbaar en kleinschalig
toneel, zoals Orkater en Steef de Jong. Hoogtepunt in
de kleine zaal was de bijgeboekte try-out van Ronald
Goedemondt in juni.

BIJZONDERE PROJECTEN

We hadden dit jaar een paar bijzondere projecten. Twee
keer combineerden we een voorstelling met eten: Robèrt
van Beckhoven in de Rabobankzaal, waarbij het publiek
op het toneel aan tafels at terwijl Robèrt zijn verhaal
vertelde. Een vergelijkbare voorstelling stond in de kleine
zaal: Selamat Makan. Nieuw dit jaar was de AkoestiCafé
special: een samenwerking met het Nieuwegeins initiatief
‘AkoestiCafé’. Samen programmeerden we een avond met
twee bands. Het was succesvol en helemaal uitverkocht.
Ook werden er workshops georganiseerd voorafgaand aan
een concert van de band Gallowstreet.
De KOM eten menu’s hebben we in eerste instantie
doorgezet in 2018, maar helaas hebben we in het najaar
moeten besluiten ermee te stoppen. De huidige formule
bleek op termijn niet haalbaar. We overwegen om er het
volgend seizoen wel weer mee te starten, maar dan op een
andere wijze.

DE
KOM
foto: AKOB
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In januari 2018 hebben we opnieuw deelgenomen aan het
landelijke BankGiro Loterij Theaterweekend. DE KOM
was één van de vijftig deelnemende theaters. Met steun
van de BankGiro Loterij boden deze theaters een weekend
lang een veelzijdig programma aan met voorstellingen en
andere activiteiten voor een toegangsprijs van maximaal
€10,= . Het doel van het weekend was om mensen
laagdrempelig kennis te laten maken met theater of eens
iets nieuws te proberen. Landelijk trok het weekend
135.000 bezoekers; DE KOM verwelkomde zo’n 2.000
bezoekers bij voorstellingen, speciale activiteiten en een
speurtocht. Analyses na afloop van het theaterweekend
laten zien dat we zo’n 500 nieuwe bezoekers trokken bij
het theaterweekend.

De kleine zaalkaart, waar we in 2017 mee zijn gestart,
was ook dit jaar weer succesvol. De houders van deze
kaart mogen ongelimiteerd naar voorstellingen in
de kleine zaal als deze een week voorafgaand aan de
voorstelling niet zijn uitverkocht. We verkochten er 25.
Er werd veel gebruik van gemaakt. De houders van deze
kaart gaven aan het erg leuk te vinden; ze gaan veel naar
voorstellingen die ze niet kennen en zien dan onverwacht
mooie dingen.
Het theatercafé hebben we ook dit jaar veel ingezet als
extra podium: de maandelijkse KOMopLIVE (6 keer), het
KOMedycafé (3 keer) en Kinderkafé (3 keer). Daarnaast
zijn we wat meer gaan experimenteren met verschillende
soorten livemuziek na afloop van de voorstellingen. We
merken dat dit goed werkt en dat onze bezoekers langer
blijven voor een drankje. Ook gebruiken we sinds kort
de entreehal vaker voor de randprogrammering. Ook dat
wordt als zeer positief ervaren.

Ook de amateurkunst weet de podia van DE KOM
te vinden; we bieden graag ruimte aan amateur
voorstellingen. Deze voorstellingen versterken de actieve
en passieve cultuurparticipatie en dragen bij aan een
actief cultureel klimaat.

A. PROFESSIONELE PODIUMKUNSTEN
2018

2017

2016

2015

2014

53

44

43

43

41

6

6

7

4

12

toneel

25

20

30

18

18
37

cabaret / kleinkunst
dans
muziek

38

52

46

42

musical/muziektheater/specials

22

14

28

31

17

jeugd- en familievoorstellingen

29

37

36

35

30

3

2

overig
aantal voorstellingen

176

overige programmering

16
totaal aantal voorstellingen

192

175

190

173

54.487

49.250

48.704

45.163

Rabobankzaal

70%

68%

62%

61%

61%

kleine zaal

63%

53%

56%

55%

58%

totaal aantal bezoekers

155
42.037

ZAALBEZETTINGSPERCENTAGE

* Waarvan respectievelijk 15 (2018), 17 (2017), 11 (2016) en 7 (2015) voorstellingen in het theatercafé en op andere locaties

2017

2016

2015

2014

56%

57%

54%

58%

54%

Utrecht

7%

8%

9%

8%

7%

IJsselstein

6%

6%

7%

6%

7%

Houten

6%

7%

7%

9%

6%

Vianen

4%

3%

4%

3%

4%

Maarssen

3%

3%

3%

2%

4%

Vleuten

2%

2%

2%

2%

3%

De Meern

2%

2%

2%

2%

3%

14%

12%

12%

10%

12%

Overige

Zie voor overzicht gebruik theaterzalen en overige ruimtes hoofdstuk 3 horeca en verhuur.
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2018

Nieuwegein

DE
KOM

HERKOMST TROUWE THEATERKLANTEN*

2. KUNSTENCENTRUM
In 2018 zijn de activiteiten op de scholen uitgebreid
met programma’s uit de landelijke regelingen ‘Muziek
Impuls’ en ‘Versterking CKV’ in het VMBO. Docenten die
lesgeven bij activiteiten in de vrije tijd geven steeds vaker
les op scholen en bij activiteiten voor in de wijk. Samen
met een groep freelance docenten verzorgen ze het hele
scala aan activiteiten binnen, na- en buitenschool in alle
kunstdisciplines en specialismen.
De docenten die de lessen verzorgen voor iedereen
vanaf 21 jaar, maken deel uit van het docentencollectief
De KunstKombinatie en doen mee met gezamenlijke
presentaties en voorstellingen tijdens open dagen en
evenementen.
DE
KOM
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DE KOM versterkte de relaties met partners uit andere
domeinen. Zo zijn programma’s ontwikkeld voor welzijns
organisaties en taalonderwijsactiviteiten in de vroege
en voorschoolse opvang. Er werd samengewerkt met
erfgoedinstellingen op gebied van educatie en de landelijke
Archeologiedagen en werd het project ‘Kunst op Recept’,
dat kunst aan gezondheid verbindt voorlopig afgerond.
Bij deze projecten wordt intensief samengewerkt met
professionals en vrijwilligers van de partnerorganisaties.

Met alle activiteiten van het kunstencentrum werden
9.744 cursisten, leerlingen en deelnemers direct bereikt
en 5.421 begeleiders, leerkrachten en toeschouwers.

A. ACTIVITEITEN VRIJE TIJD
Er is een toename van het aantal leerlingen voor de
lessen Musical en Theater. Zij kozen voor het duidelijke
opleidingskarakter van de cursussen en de kwaliteit en
uitstraling van het gebouw. De cursussen leggen een
direct verband met de programmering van DE KOM.
Leerlingen bezoeken met de docenten tijdens elke
lessenreeks een voorstelling in het theater, inclusief een
meet & greet met de cast.
Bij muziek is het samenspel verder ontwikkeld met
regelmatig terugkerende samenspelweken waarvoor
docenten speciaal repertoire samenstellen of workshops
organiseren rondom muzikale thema’s voor alle niveaus
en voor alle instrumenten. Het raamleerplan ‘Samenspel’
geeft ruimte om de vaste wekelijkse individuele uren
muziekles meer flexibel in te zetten, om vaker in duo’s,
trio’s, ensembles of bandjes samen te spelen. Het sociale

foto: Ruth Elings

aspect en de muzikale vaardigheden worden zo bevorderd
en docenten kunnen hun persoonlijke expertise meer
inzetten.

Meerder keren per jaar organiseren docenten optredens,
voorstellingen en uitvoeringen in de zalen en studio’s.
Elk cursusseizoen wordt afgesloten met de ‘Theatrale
Finale’: een aantal weken met voorstellingen en optredens
in de theaterzalen waar dit jaar 370 leerlingen van
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VOORSTELLINGEN EN OPTREDENS

DE
KOM

Het jeugdsymfonieorkest ’t JoNg verloor afgelopen jaar
een aantal oudere leden en bouwde weer op met jonge
leerlingen die direct deelnamen aan meerdere concerten.
Naast de reguliere lesactiviteiten worden bandjes en
ensembles door docenten van DE KOM gecoacht en
ondersteund bij het maken van opnames in de studio.
De Talentenklas betreft een bijzondere groep leerlingen.
De Talentenklas wordt mogelijk gemaakt door de
business partners van DE KOM. In 2018 startten 14
leerlingen muziek, zang, toneel en musical met een op
maat gemaakt programma van specialistische lessen
en workshops. De eigen docent neemt de leerling mee
naar bekende musici of acteurs voor speciale lessen of
bezoekt een concert of voorstelling. Daarnaast maakten
de leerlingen onder begeleiding van een docent muziek
en theater een gezamenlijke theaterproductie voor in de
kleine zaal. Dit jaar was dat WHIZZKID, naar Roald Dahls
bestseller ‘Matilda’,

muziek, dans, musical en toneel aan meededen
met eigen producties en samenwerkten met andere
disciplines. Bijna 2.000 bezoekers waren daarbij
aanwezig. Gedurende het jaar vonden er concerten
op locatie plaats zoals tijdens ‘Kaarsjesavond’
in Vreeswijk. Jeugdsymfonieorkest ’t JoNg
voerde samen met het DOMstad Jeugdorkest de
voorstelling The Snowman uit in TivoliVredenburg
en in de Rabobankzaal van DE KOM. Rond de
150 leerlingen traden in ensembles en bands
op tijdens de winter- en zomereditie van het
BandEvent die ruim 500 bezoekers trokken,
speelden mee bij Stormy Mondays en bij meerdere
gelegenheden in het theatercafé van DE KOM.
Traditioneel verzorgen leerlingen en docenten van
DE KOM optredens tijdens de 4 mei-herdenking,
Koningsdag, het GRASbuurtfestival en evenementen
die werden georganiseerd door lokale kunstenaars en
door het bedrijfsleven, zoals nieuwjaarsconcerten op de
verschillende locaties van het St. Antonius Ziekenhuis.
Er werden meerdere concert- en workshopdagen rondom
instrumenten georganiseerd. Aan de Vleugeldag,
Fluitdag en de nieuwe Blazersdag deden bijna 100
deelnemers mee die optredens verzorgden voor ruim
300 bezoekers. De Stormy Mondays in het theatercafé jamsessies onder leiding van een bekende gastmusicus
- werden goed bezocht; gemiddeld musiceerden er 20
muzikanten.

DE
KOM

foto: Gineke Otter
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In totaal verzorgden meer dan 1.100 betrokken leerlingen
en docenten van DE KOM voorspeelavonden, concerten
en voorstellingen voor ruim 4.300 bezoekers.
TOTALEN

2018

2017

2016

2015

585

600

564

954

1.272

11.346

10.257

10.851

16.494

26.101

Totaal aantal leerlingen
Contacturen

2014

Toelichting op de tabel
De tabel geeft het aantal leerlingen weer die in 2018 zijn gestart met een cursus (minus inschrijvingen voor een proefles).
Het aantal contacturen is berekend als: het aantal gevolgde lessen x de duur van de lessen.

B. ONDERWIJSACTIVITEITEN
De samenwerking met het onderwijs resulteerde in 2018
in een uitgebreid programma aan activiteiten, afgestemd
op de wensen van de scholen ten aanzien van de inhoud,
doelgroepen en intensiteit. Er is geïnvesteerd in lange
termijn afspraken met het onderwijs. Dit betekent
dat lesprogramma’s voor meerdere jaren worden
ontwikkeld voor de school en de school begeleiding
krijgt bij het formuleren van beleid met betrekking
tot cultuureducatie. Hiermee wordt ingezet op de
ontwikkelingen waarbij cultuureducatie steeds steviger
ingebed wordt in het curriculum van de scholen en de
leerlingen zowel in eigen huis als in DE KOM kunnen
leren over kunst en cultuur en het zelf ervaren. Bij de
implementatie van kunsteducatie in het onderwijs
worden leerkrachten en schoolteams gecoacht en
getraind zodat de lesstof en lesmethodes door hen zelf
kunnen worden uitgevoerd in de opvolgende jaren.
DE KOM heeft de afgelopen jaren met name expertise
ontwikkeld voor projecten in het Speciaal Onderwijs,
zoals een lessenreeks over ‘Vrije Tijdsbesteding’. Het
team ‘Projecten’ dat alle activiteiten organiseert en (deels)
uitvoert bestaat uit 3 specialisten op gebied van dans/
theater, beeldend/nieuwe media en muziek.

PRIMAIR ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS
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In het kader van het vak Culturele Kunstzinnige
Vorming (CKV) organiseert DE KOM Cultuurdagen
(CKV-dagen) voor de derde en vierde klassen VMBO,
HAVO en VWO. Nu het vak nieuwe eindtermen kent zoals
verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden, worden
de cultuurdagen steeds vaker anders ingevuld. Alle
scholen voor het voortgezet onderwijs participeren in de
‘Cultuurdagen’, ook de dependances buiten Nieuwegein.
Er werden 7 dagen georganiseerd waaraan 578 leerlingen
aan deelnamen. De opzet van de dagen bestaat uit

DE
KOM

Alle activiteiten voor het Primair Onderwijs en Speciaal
Onderwijs van het team ‘Projecten’ zijn ondergebracht
onder ‘Kunst Kick’. Binnen dit programma vallen de
activiteiten van CMK, ‘Muziek Impuls’, speciale lessen en
workshops op maat en additionele lesprogramma’s.
Voor het primair onderwijs voert DE KOM in opdracht
van de gemeente het landelijke verdiepingsprogramma
‘Cultuureducatie Met Kwaliteit’ (CMK) voor alle
disciplines uit. Vanaf september 2018 konden na een
voorbereidende periode veel activiteiten starten. Deze
varieerden van trainingen voor teams en directie tot
activiteiten in de klas met een coaching on the job voor
leerkrachten. Bij veel lessen sluit DE KOM aan bij de
kunst- en cultuurprogramma’s die Kunst Centraal
organiseert en waaraan DE KOM uitvoering geeft. In het
verdiepingsprogramma wordt met name ingezet op het
professionaliseren van het schoolteam en de individuele

leerkrachten door hen te begeleiden en te trainen
in cultuureducatie zodat kunst- en cultuureducatie
bestendigd wordt in de doorlopende leerlijn. Kenmerkend
voor de werkwijze van DE KOM is dat alle activiteiten op
maat en in overleg worden gemaakt voor de scholen zodat
ze optimaal aansluiten bij de leerdoelen van de school.
Hoewel dat een intensief proces is, resulteert het erin
dat de scholen vaker langdurige afspraken maken over
cultuureducatie in het curriculum. De activiteiten op de
scholen worden veelal gestart met een Kick-off dag voor
het hele team.
De landelijke regeling ‘Muziek Impuls’ wordt uitgevoerd
op 5 scholen in Nieuwegein. Een team docenten geeft
muzieklessen op scholen voor leerlingen en trainen de
leerkrachten om zelf muziekonderwijs op school te geven.
Rondom het Rabobank Urban Dance Event verzorgden
specialistische docenten een succesvol programma Urban
Arts (dance, beats, street art) waaraan 650 leerlingen
meededen en 26 leerkrachten.
Alle schoolkinderen kwamen naar DE KOM om
speciale jeugdtheatervoorstellingen te bekijken en
maakten uitgebreid kennis met instrumenten van het
symfonieorkest door te luisteren en zelf te spelen. In
aansluiting op het CMK programma organiseerde DE
KOM extra lessen en workshops voor de scholen zoals
Creacircuits, begeleidde ze de implementatie van
muziekmethodes, werden leerkrachten ondersteund bij
het maken van de eindmusical, of richtten ze ateliers in
voor beeldende activiteiten.
Aan het totale reguliere programma voor het basis- en
speciaal onderwijs namen 5.535 kinderen deel en werden
154 leerkrachten ondersteund.

het bezoeken van een voorstelling en deelname aan
vooraf gekozen workshops zoals capoeira, VJ, games
maken, camera-acteren en mode en design. Een aantal
scholen breiden de dagen uit met een additioneel
lesprogramma zoals lessenreeksen dans voor leerlingen
die niet deelnemen aan de ‘Cultuurdagen’ of een extra
voorstelling van theatergroep DOX. Voor het Speciaal
Onderwijs zijn speciale ‘Cultuurdagen’ georganiseerd op
de eigen locatie van de school.
Andere scholen maken gebruik van de theater, studio en
opnamefaciliteiten van DE KOM om aan hun leerlingen
die reguliere kunstmodules en –vakken volgen,
bijzondere activiteiten en scholing te bieden. De expositie
en beoordeling van het eindexamen Beeldend van het Cals
College, vond in april plaats in de entreehal van DE KOM.
De nieuwe landelijke regeling, Versterking CKV in het
VMBO werd gestart op één school. Daarnaast maakt het
Speciaal Onderwijs gebruik van de ‘Muziek Impuls’.
Rondom het Rabobank Urban Dance Event verzorgden
specialistische docenten een succesvol programma Urban
Arts (dance, beats, street art) waaraan 184 leerlingen
meededen en 8 docenten.
DE KOM verzorgde speciale dagen met workshops en
voorstellingen rondom schoolthema’s of gemeentelijke
thema’s zoals ‘Verkiezingen’, dit werd gerealiseerd voor
alle drie de VO scholen en werd afgesloten met een
gezamenlijk optreden van leerlingen.
Aan al de projecten en lessen werd deelgenomen door
1.447 scholieren en 92 docenten.
Scholieren uit Nieuwegein en Utrecht maakten gebruik
van de Cultuurkaart voor het bezoeken van speciale
schoolvoorstellingen in DE KOM.

RABOBANK URBAN DANCE EVENT

DE
KOM

Het Urban Dance Event (RUDE) is een initiatief dat
oorspronkelijk tot stand kwam samen met leerlingen
van De Linie en waarvoor nauw wordt samengewerkt
met professionele dance crews. Het event wordt
ondersteund door de Rabobank. Inmiddels is het
evenement uitgegroeid tot een Urban Culture festival
van belang waaraan breakdance groepen vanuit heel
Nederland deelnemen en leerlingen op twaalf scholen
vooraf workshops in verschillende Urban Arts volgden;
daaraan deden 834 jongeren mee en 34 leerkrachten. Voor
de battles op het event zelf schreven 115 deelnemers in
die mochten rekenen op ruim 350 bezoekers. Tijdens het
middagevent konden kinderen en jongeren meedoen
aan workshops dance, graffiti, freerunning, panna, dj,
fotografie en visagie.
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C. VERBINDING IN DE WIJK
DE KOM zet de gemeentelijke middelen voor de
‘combinatiefunctionaris cultuur’, ook wel Cultuurcoach,
in voor activiteiten in de wijken. Ze leggen de nadruk
op de verbinding van cultuurlessen in de school met

culturele activiteiten buiten de school en werken aan
duurzame en actieve relaties in de wijk: tussen school,
instellingen en bewoners. De activiteiten hebben als doel
kinderen en jongeren in aanraking te brengen met en te
laten participeren in kunst en cultuur. Hierdoor kunnen
kinderen en jongeren voor wie veel kunstactiviteiten
moeilijk bereikbaar zijn, gezamenlijk muziek maken,
dansen of een theatervoorstelling maken. Door de
nauwe samenwerking met scholen Primair Onderwijs
en Voortgezet Onderwijs, kinderopvangorganisaties, De
tweede verdieping, MOvactor en Sport ID Nieuwegein
komt kunst en cultuur voor alle kinderen en de ouders in
de wijken onder bereik.

VOOR, NA EN BUITEN SCHOOL

Samen met Sport ID organiseerde DE KOM gedurende
de vakantieperioden ‘vakantiegames’ een programma
met workshops en clinics breakdance, streetdance
en urban arts in verschillende sportaccommodaties.
In samenwerking met verschillende organisaties
voor kinderopvang en scholen realiseerde DE KOM
een uitgebreid en langlopend naschools aanbod
kunstactiviteiten (capoeira, dans, multimedia) voor
alle leeftijdsgroepen. Een aantal activiteiten was
ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik
maken van de opvang. In de herfstvakantie kwamen
kinderen met hun begeleiders van de BSO naar een
workshopprogramma in DE KOM en bezochten ze een
theatervoorstelling. In totaal namen 548 kinderen en
jongeren deel aan de activiteiten en waren 42 docenten/
begeleiders betrokken.

WIJKORKESTEN EN WIJKKOREN

Een belangrijke inzet van cultuurcoaches is ten behoeve
van de wijkorkesten. Er zijn drie jaarlijks wisselende
wijkorkesten die worden opgericht samen met vijf of
zes basisscholen in de wijk. Omdat elk jaar de wijken
wisselen, kunnen alle Nieuwegeinse kinderen uit
de bovenbouw een keer meespelen met een orkest.
Leerlingen die nog geen instrument kunnen bespelen
en daar veelal ook niet snel mee in aanraking komen,
ontdekken in de wijkorkesten de sociale context van
samen muziek maken. Ze worden begeleid door ervaren
gespecialiseerde docenten/coaches en mogen hun
instrument tijdelijk meenemen naar huis om te oefenen.
De financiële drempel wordt voor kinderen zo laag
mogelijk gehouden door de bijdrage van de business
partners van DE KOM. Een belangrijk doel van de
wijkorkesten is de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.
In totaal namen ruim 80 leerlingen deel aan een
wijkorkest en waren 12 leerkrachten betrokken. Ze traden
niet alleen op in de eigen wijk maar verzorgden ook een
gezamenlijk optreden met ’t JoNg in de Rabobankzaal
van DE KOM. Er is in 2018 ook gestart met het eerste
wijkkoor waaraan 27 kinderen deelnamen. Zij sloten hun
lessenreeks af met een optreden tijdens ‘City Zingt’ in
juni.

TOTAAL BEREIK KUNSTENCENTRUM 2018

LEERLINGEN/CURSISTEN

BEGELEIDERS/LEERKRACHTEN/

primair onderwijs

5.535

154

voortgezet onderwijs

1.657

97

in de wijk

548

42

vrije tijd

585

250

presentaties en producties

1.304

4.872

overige lessen/workshops

115

6

TOTAAL

9.744

5.421

BEZOEKERS

D. KUNST IN ANDERE DOMEINEN
DE KOM rondde in 2018 de pilot ‘Kunst op Recept’ af
met een slotcongres waar 130 bezoekers uit het hele land
zich lieten informeren en discussieerden over de waarde
en inzet van culturele interventies in het zorgdomein.
Bij ‘Kunst op Recept’ zijn samen met partners uit het
sociale- en zorgdomein, culturele interventies ontwikkeld
voor mensen met klachten van psychosociale aard.
Het project startte in 2016 en heeft tot en met 2018 93
mensen bereikt die deelnamen aan activiteiten onder
de noemer ‘Goed in je vel met Kunst’. De interventies

op gebied van schilderen, tekenen, boetseren, muziek
en beweging zijn ontwikkeld samen met kunstenaar
docenten en in afstemming met zorgprofessionals. Er is
onderzoek gedaan naar de effecten van de interventies
en de implementatie van nieuwe samenwerkingen in het
sociaal, zorg en culturele domein. Het project ontving
ook in 2018 veel landelijke aandacht die uitmondde in
diverse presentaties op bijeenkomsten van professionals
in de zorg en landelijke congressen. Handreikingen voor
‘Kunst op Recept’ verschijnen in het voorjaar 2019.

DE
KOM
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foto: Linda van Engelen
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3. HORECA EN VERHUUR*
Ook in 2018 zijn onze (theater)zalen voor uiteenlopende
doeleinden intensief gebruikt. Dit jaar mochten wij
verschillende soorten evenementen verwelkomen in DE
KOM. Naast de vaste culturele huurders, vonden er ook
inburgeringscursussen in DE KOM plaats. Hiermee laten
we ook onze maatschappelijk meerwaarde op een andere
manier zien.

Door het aanbieden van borrelarrangementen rondom
voorstellingen wordt het theatercafé steeds meer
erkend als borrelcafé. Velen hebben dan ook de weg
gevonden voor hun personeelsfeesten en bedrijfsborrels.
Daarnaast heeft het theatercafé een belangrijke rol om
theaterbezoekers samen te brengen en lekker na te praten
na de voorstelling.

Als locatiepartner voor professionele evenementen
hebben wij ook in 2018 weer mooie en uiteenlopende
activiteiten gefaciliteerd. Een promovideo van een
auto voor de ANWB, een Space Summit voor BOL.com,
maar ook de uitreiking van het vriesproduct van het
jaar waarbij het podium het verrassende decor voor de
bezoekers was.

Om de toename in de diverse soorten evenementen
professioneel te blijven uitvoeren is ook het personeel
verder getraind om de best mogelijke service te bieden
voor, tijdens en na een evenement. Die waardering is
absoluut terug te zien in de evaluatie met onze klanten.

GEBRUIK THEATERZALEN & OVERIGE RUIMTES
CULTUREEL GEBRUIK THEATERZALEN

2018

2017

2016

2015

2014

176

158

179

166

155

KOM producties

19

17

25

20

12

uitvoeringen amateurkunst/dansscholen

55

55

70

71

57

andersoortige culturele evenementen (schoolvst,

27

28

21

18

2018

2017

2016

2015

2014

90

54

60

32

43

2018

2017

2016

2015

2014

367

312

355

307

267

2018

2017

2016

2015

2014

39

19

26

29

-

theaterprogramma DE KOM

voorleeswedstrijd etc.)
ZAKELIJK GEBRUIK THEATERZALEN
zakelijke verhuur (congressen, symposia,
bouwdagen, repetities etc.)
TOTAAL GEBRUIK THEATERZALEN
totaal

OVERIGE RUIMTES
(neven)activiteiten theater en kunstencentrum
(excl. lessen)*
culturele activiteiten

598

587

626

571

-

zakelijke activiteiten

460

500

358

177

-

*HORECA BV DE KOM
Omdat de landelijke en gemeentelijke regelgeving ten aanzien van horeca in welzijns- en culturele instellingen
is veranderd heeft DE KOM in 2017 een Horeca BV opgericht en daarin de horeca- en verhuuractiviteiten ondergebracht.
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* Inleidingen, randprogrammering, lunchpauzeconcerten, Stormy Monday e.d.

DE
KOM

(vergaderingen, bijeenkomsten etc.)

4.	OVERIGE
SAMENWERKINGEN
• De KunstKombinatie
• Kunst op Recept-partners: gezondheidscentrum
De Roerdomp, EMC- Mondriaanlaan, het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA)
• Locatie en actieve deelname Beursvloer Nieuwegein
• Locatie en actieve deelname Roefeldag
• Gezamenlijk nieuwjaarsfeest 8 januari 2018 Gemeente
Nieuwegein, MOvactor, Bibliotheek De tweede
verdieping en Verbindion
• Gemeente Nieuwegein: afdelingen Cultuur,
Jeugdbeleid, Erfgoed
• Partners in het Lijfstyle netwerk (Gemeente

•

•
•
•
•

Nieuwegein, Fysiotherapie Nieuwegein, MOvactor,
5-GZC, De tweede verdieping, GGZ)
Gluren bij de Buren: samenwerkingsproject waarbij
leerlingen van DE KOM in de gelegenheid worden
gesteld om in woonkamers korte optredens en
voorstellingen te geven. DE KOM verzorgt o.a.
ondersteuning in publiciteit en organisatie en het
theatercafé is een van de ‘woonkamers’.
Deelname Stuurgroep Binnenstad management en
Promotie Overleg Binnenstad
Winkelcentrum Cityplaza: diverse projecten
Promotie Binnenstad
Herfststukjes en Lente-uitjes: regionaal cultureel

DE
KOM
foto: Carol Olerud
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•
•
•
•
•
•
•
•

initiatief ‘Jeugdtheater in de vakantie’. Een
samenwerkingsproject van de volgende theaters:
Stadschouwburg Utrecht te Utrecht, Theater Aan
de Slinger te Houten, Theater Kikker te Utrecht,
De Lieve Vrouw te Amersfoort en Podium Hoge Woerd
te De Meern
Stichting Vier het Leven
Kunstbus Provincie Utrecht
Voedselbank Cultuur
SBB: erkend leerbedrijf voor MBO
bibliotheek De tweede verdieping
MOvactor
Sport ID
Kunst Centraal

• Museumwerf: verzorgen loonadministratie
• Educatie overleg en evenementen: Museumwerf
Vreeswijk, Het Vreeswijks Museum, Historische Kring,
Natuurkwartier
• MBO Dans, Utrecht
• Conservatorium Utrecht
• Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
• Provinciaal Overleg Kunsteducatie (collega instellingen
Zeist, De Bilt, Soest, Woerden, Utrecht, Veenendaal,
Amersfoort)
• Brancheoverleg: Vereniging voor Schouwburg en
Concertzaal Directies (VSCD) en Cultuurconnectie
• Stichting Raamwerk
• GRAS buurtfestival Bateau

DE
KOM
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5. FINANCIËN
BALANS EN VERMOGEN
balanstotaal

2018

2017

€ 2.306.532

€ 1.716.112

DE
KOM

eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves

€ 505.407

€ 468.851

eigen vermogen exclusief bestemmingsreserves

€ 274.183

€ 249.508

bestemmingsreserve ziekengeld

€ 84.000

€ 84.000
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EXPLOITATIE, STAAT VAN BATEN EN LASTEN, SALDO
de omzet bedroeg
positief exploitatieresultaat van
inkomsten uit activiteiten
inkomsten uit reguliere gemeentelijke subsidie

2018

2017

€ 4.600.031

€ 4.663.973

€ 35.708

€ 38.684

€ 1.657.431

€ 1.799.973

€ 1.472.500

€ 1.445.000

foto: Ton Habets

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rabobank Utrecht – hoofdsponsor
HLB Blömer accountants & adviseurs
Van Anraad Assurantiën|Pensioenen
Adviesgroep Nieuwegein Fiscaal Juristen en
Accountancy
Sutter Kars Notarissen
Ricoh Document Center Utrecht
Sturkenboom Advocaten
Drukkerij Hakker van Rooijen

•
•
•
•
•
•
•

VSB fonds – Kunst op Recept
Stichting Agis Zorginnovatiefonds – Kunst op Recept
Provincie Utrecht
het K.F. Hein Fonds
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Theaterweekend – BankGiro Loterij
Cultuureducatie met Kwaliteit (gemeente Nieuwegein
en landelijke overheid)
Cultuurcoaches (gemeente Nieuwegein)
Cultuurdagen (gemeente Nieuwegein)
CJP – cultuurbudget scholen
U-pas
Stadspas Nieuwegein
Donateurs en vrienden
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FONDSEN & OVERIGE BIJDRAGEN

Wij waarderen het enorm dat we in 2018 opnieuw op onze
business partners hebben kunnen rekenen. We ervaren
het partnerschap als een steun in de rug. De activiteiten
en projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de
business partners zijn het Rabobank Urban Dance Event,
jeugdorkest ’t JoNg, de Talentenklas en de inrichting van
de woonkamer in de entreehal. De resterende gelden zijn
als bestemmingsreserve opgenomen op de balans.

DE
KOM

BUSINESS PARTNERS

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA

2018

2017

€

€

VASTE ACTIVA

PASSIVA

2018

2017

€

€

22.689

22.689

84.000

84.000

147.224

135.343

251.494

226.819

505.407

468.851

823.207

142.748

2.058

31.865

629.407

677.436

127.267

103.608

123.940

145.611

1.705.879

1.101.268

58.884

77.403

36.362

68.590

2.306.532

1.716.112

EIGEN VERMOGEN

inventaris algemeen

136.522

147.709

inventaris horeca

40.247

19.384

stichtingskapitaal
bestemmingsreserve
ziekengeld

computerapparatuur

179.383

126.658

356.152

293.751

bestemmingsreserve
sponsorbijdrage
algemene reserves
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
deelneming Horeca BV

2.542

1.694
KORTLOPENDE SCHULDEN

VLOTTENDE ACTIVA
debiteuren
nog te ontvangen subsidie
belastingen, premies sociale

crediteuren
160.719

178.078

schulden aan Horeca BV

0

144.500

vooruitontvangen bedragen

201.676

106.569

belastingen en premies

119.537

108.350

481.932

537.497

verzekeringen
overige schulden
overige vorderingen

LANGLOPENDE SCHULDEN
LIQUIDE MIDDELEN

1.465.906

883.170

overige schulden en
overlopende passiva
VOORZIENINGEN
reorganisatie

TOTAAL ACTIVA

2.306.532

1.716.112

TOTAAL PASSIVA

foto: Lounie
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foto: Arend Bloemink

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BEGROTING

RESULTAAT

RESULTAAT

STICHTING

HORECA BV

RESULTAAT

BEGROTING

2018

2018

€

€

2018

2017

2019

€

€

€

BATEN
theater en film

985.000

1.177.375

985.667

1.043.776

kunstencentrum

237.416

216.745

229.538

251.046

culturele projecten

169.587

203.825

195.199

140.150

329.152

153.270

306.150

406.385

136.649

330.750

verhuur

282.494

horeca

290.000

overige baten

59.486

95.650

36.500

subsidie gemeente

1.472.500

1.472.500

1.445.000

1.512.300

subsidie huisvesting

1.446.000

1.446.000

1.419.000

1.485.000

24.100

4.000

subsidie gemeente overig
subsidie derden
som

4.900.997

4.600.031

735.537

4.663.973

foto: Ton Habets

18.000

5.105.672

LASTEN
theater en film
personeelskosten
culturele projecten kosten
huisvestingskosten

911.000

1.077.273

7.236

904.424

967.845

1.664.665

1.435.864

390.732

1.461.160

1.723.078

165.351

61.175

135.970

1.718.197

1.853.315

64.300

96.414

1.804.315

1.676.962

kantoorkosten

91.000

53.539

33.221

79.501

90.335

publiciteit

107.752

108.246

10.530

155.132

121.437

algemene kosten

66.765

57.775

11.674

30.504

69.797

145.220

39.671

102.690

horeca verhuur inkopen
afschrijvingen
som
BEDRIJFSRESULTAAT

58.250

71.349

76.000

4.564.322

734.582

4.625.288

5.065.672

25.000

35.708

954

38.684

40.000

848

694

36.556

39.378

RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsreserve sponsorbijdrage
Algemene reserve

11.881
24.675
36.556
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NETTO RESULTAAT

65.000
4.875.997

DE
KOM

RESULTAAT DEELNEMING DE KOM HORECA BV

101.200

6.	RAAD VAN TOEZICHT,
MANAGEMENT
EN MEDEWERKERS
RAAD VAN TOEZICHT EN ACTIVITEITEN

De raad van toezicht van Stichting DE KOM, stadstheater
en kunstencentrum werd in 2018 gevormd door:
• Eeke van der Veen, voorzitter
• Alma Boender-Feenstra, vicevoorzitter (tot 6 april 2018)
• Marjolein de Boer, vanaf 12 september 2018
vicevoorzitter
• Flint van de Gronden (vanaf 12 september 2018)
• Armand Höppener
• Frits Lintmeijer
• Harmen van Wijnen
De raad van toezicht heeft in 2018 5 keer vergaderd, 1
keer de aandeelhouders vergadering van DE KOM Horeca
BV bijgewoond en deelgenomen aan de beleidsdag op
10 oktober 2018 in Deventer en Zwolle. Voorafgaand aan
de vergaderingen kwamen de verschillende commissies
bijeen om met directeur-bestuurder, eventueel aangevuld
met een MT-lid, de vergaderingen van de raad van
toezicht voor te bespreken. Alle raad van toezichtleden fungeren waar nodig als klankbord voor de
directeur-bestuurder vanuit hun eigen kennis- en
ervaringsgebieden. Het nieuwe lid van de raad

van toezicht, Flint van de Gronden is, na een open
sollicitatieprocedure naar aanleiding van een bewust
opgesteld profiel met oog op de ambitie van DE KOM,
geïnstalleerd in de vergadering van 12 september 2018.
Tijdens de beleidsdag stond ‘inclusiviteit’ centraal.
Er is in dat kader een bezoek gebracht aan Deventer
en Zwolle. In Deventer is uitgebreid gesproken met
stadsprogrammeur Albert Reinink en directeurbestuurder Deventer Schouwburg Alex Kühne, voorloper
van ‘Podium van de Stad’. In Zwolle werd de voorstelling
‘Melk en Dadels’ bezocht. Daarvoor werd uitvoerig
gesproken met Tofik Dibi, één van de makers van de
voorstelling.
De raad van toezicht heeft aandacht besteed aan
verschillende onderwerpen waaronder:
• Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2017
• Goedkeuring jaarplan 2019 met bijbehorende begroting
en subsidieaanvraag
• Goedkeuring jaarrekening DE KOM Horeca BV 2017
• Goedkeuring meerjarenbegroting 2018-2020
• Overleg met de OR in het kader van de WOR en
samenwerking directeur-bestuurder

DE
KOM
foto: Carol Olerud

JAARVERSLAG 2018 | WWW.DEKOM.NL | 22

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketingplan 2018-2020
Verhuur en Horeca marketingplan 2018-2020
Werving en selectie nieuw lid raad van toezicht
Solvabiliteit, versterking weerstandsvermogen
Certificering
Diversiteit en inclusiviteit
Regionale Positionering
Risicoanalyse
Toezichtskader Raad van Toezicht (in overleg met
de bestuurder vastgesteld februari 2019)

Uit de aard van zijn rol kijkt de raad van toezicht bij
uitstek naar ontwikkelingen die de continuïteit van de
organisatie kunnen raken. Inhoudelijk is vooruitgekeken
naar de nieuwe rijkscultuurperiode 2021 -2024 en de
kansen die de nieuwe regio-oriëntatie van het Rijk biedt.
Organisatorisch volgt de raad van toezicht nauwgezet de
ontwikkelingen rond de BTW-kwestie tussen gemeente
en Belastingdienst over de bouw van het gebouw DE
KOM. De Stichting acteert zorgvuldig om te voorkomen
dat het geschil tussen gemeente en Belastingdienst effect
gaat krijgen op de eigen exploitatie.

DE RAAD VAN TOEZICHT KENT DE
VOLGENDE (VASTE) COMMISSIES

• Auditcommissie: Harmen van Wijnen en
Armand Höppener
• Organisatiecommissie: Eeke van der Veen en
Marjolein de Boer
• Commissie Inhoud en Kwaliteit: Alma Feenstra
(tot 6 april), Marjolein de Boer, Flint van de Gronden
(vanaf 12 september) en Frits Lintmeijer
• Remuneratiecommissie: Eeke van der Veen en
Marjolein de Boer

En tijdelijk in 2018
• Governancecommissie: Marjolein de Boer en
Armand Höppener
• Certificering: Marjolein de Boer en Eeke van der Veen
De auditcommissie heeft voor elke raad van toezichtvergadering de financiële gang van zaken en de daarbij
behorende gegevens met de directeur-bestuurder
besproken. De commissie inhoud en kwaliteit is
viermaal bijeen gekomen en heeft met de directeurbestuurder onder andere de strategiekaart, diverse
(marketing)plannen, regiovorming en inclusiviteit
en diversiteit besproken. De organisatiecommissie is
viermaal bijeengeweest waarin met name arbozaken en
de organisatiestructuur en –ontwikkelingen centraal
stonden. De commissies rapporteren schriftelijk aan
de raad van toezicht. De remuneratiecommissie is
tweemaal bijeengeweest en heeft het functioneren van
de directeur-bestuurder geëvalueerd en beoordeeld. Een
apart geformeerde governancecommissie heeft in twee
bijeenkomsten het Toezichtskader Raad van Toezicht
voorbereid. Tenslotte was een delegatie van de raad van
toezicht betrokken bij de audit voor de certificering. In
2019 is een evaluatie raad van toezicht gepland.
De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur.
Op bestuurlijk niveau is overleg gevoerd met het
gemeentebestuur. De raad van toezicht wil zijn dank
uitspreken voor het harde werken waarmee de directeurbestuurder, medewerkers en vrijwilligers zich hebben
ingezet voor DE KOM en hen complimenteren met het
resultaat.

DE
KOM
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NEVENFUNCTIES

Eeke van der Veen
• Voorzitter RvB Agis Innovatiefonds
• Voorzitter Stuurgroep Ondervoeding
• Voorzitter Raad van toezicht Kessler Stichting
(dak- en thuislozen Den Haag)
• Voorzitter Raad van toezicht Huisartsenpost Primair
• Voorzitter ATZZ (afstemmingsoverleg Toekomstige
Zorg Zeeland)
Alma Boender-Feenstra
• Directeur Marketing en Communicatie MBO Rijnland
(hoofdfunctie)
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Wereldkinderen
• Ambassadeur Compassion
• Ambassadeur Edukans
Marjolein de Boer
• Directeur Academie voor Cultuurmanagement
Flint van de Gronden
• Directeur Anna van Rijn College (hoofdfunctie)
• Voorzitter VvE Bloklandschool
• Lid Nuffic: Landelijke Stuurgroep Tweetalig Onderwijs
Armand Höppener
• Voorzitter van de Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving
• Voorzitter (waarnemend) Stichting Vergeten
Slachtoffers WO II
• Lid raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
• Lid raad van toezicht Zorggroep Zuid-Gelderland
• Lid raad van toezicht Pluryn, instelling voor mensen
met een beperking en jeugd
• Lid RK Kerkbestuur Heilige Drie-Eenheid regio
Nieuwegein-IJsselstein etc
Frits Lintmeijer
• Zelfstandig adviseur politiek, strategie, communicatie
• Lid Eerste Kamer der Staten Generaal
• Voorzitter Portal Audiovisuele Makers (PAM, acteurs,
regisseurs, scenarioschrijvers)
• Vicevoorzitter raad van toezicht Fonds Podiumkunsten
• Voorzitter Stichting Realisatie Bieb op de Neude

DE
KOM
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Harmen van Wijnen
• Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool
Ede (hoofdfunctie)
• Bestuurslid Vereniging Hogescholen
• Voorzitter cao-overleg hbo sector - Vereniging
Hogescholen
• Predikant buiten vaste bediening binnen de
Protestantse Kerk in Nederland
• Secretaris van de Stichting Ondersteuning Hervormd
Vreeswijk
• Lid Raad van Toezicht Maatschappij van Welstand, lid
auditcommissie
• Voorzitter Raad van Advies van de Eleven Floawers
Foundation

DIRECTIE EN MANAGEMENT
•
•
•
•
•

Ariane Kop, directeur-bestuurder
Michelle de Lau, controller
Els Beving, hoofd programmering (tot 1 maart)
Henk Daanen, hoofd theatertechniek, beheer en ICT
Marjo Schlaman, hoofd cultuureducatie en –
participatie
• Dennis van Varik, hoofd verhuur en horeca
• Carmen Zuidema, hoofd marketing, publiciteit en
communicatie

ONDERNEMINGSRAAD
•
•
•
•

Fabian Kock, eerste medewerker verhuur en horeca
Ani Avramova, muziekdocent
Ton Habets, theatertechnicus
Robin Hafkenscheid, breed inzetbare docent/
cultuurcoach (tot 1 november)
• Anne Verbree, theatertechnicus

foto: Arend Bloemink

PERSONEEL EN OVERIGE MEDEWERKERS
2018

2017

2016

ondersteunende diensten algemeen

9,78

9,06

8,99

ondersteunende diensten theater

8,21

7,81

7,93

ondersteunende diensten kunstencentrum

1,27

1,34

1,12

2,20

2,33

2,65

docenten muziek
docenten musical
docenten dans
docenten toneel
docenten beeldende kunst
docenten projecten
horeca medewerkers

0,06
0,00

0,19

0,27

0,26

0,02

0,10

0,07

1,82

1,58

1,41

8,02

6,92

6,76

31,67

29,49

29,25

1,19

1,40

1,44

0,75

0,54

0,47

stagiaires

1

vrijwillige medewerkers

6

8

10

kaartcontroleurs (idem dito vrijwilligers)

20

19

20

opgeleide bedrijfshulpverleners

27

27

30

De VOG is voor alle docenten (ook ZZP-ers) die werken met jongeren en kinderen onder de 18 jaar aangevraagd en gekregen.
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fte diverse docenten zzp lessen en cursussen
fte diverse docenten zzp projecten

0,08
0,00

DE
KOM

totaal personeel

0,16
0,00

KOM IN OKTOBER
VR
12
OKT

NIEUW
THEATERSEIZOEN
KOOP NU
KAARTEN!

PURPER’S PASSIE

ZA
13
OKT

TOSCA

VR
19
OKT

KOMEDYCAFÉ

DI
23
OKT

HET MASKERMANNETJE (8+)

WO
24
OKT

STEF BOS & BAND

DE
KOM

DE
KOM

(PUCCINI)

WWW.DEKOM.NL

BESTEL OP WWW.DEKOM.NL

Ó

DE
KOM

MUZIEK
MUSICAL
BEELDEND
THEATER
DANS

Ó
Ó
CURSUSSEN
KUNSTENCENTRUM
DE KOM

Ó

N


 

Ó

2018-2019

DE
KOM

EEN MUSICAL VAN ALLE LEERLINGEN VAN DE MUSICALAFDELING
VAN DE KOM | DOCENTEN: SANDRA VAN WIJK (THEATER & REGIE),
RAIMOND METTING (ZANG), SUZAN HEIJNE (THEATER & REGIE),
RUTH ELINGS (ZANG) EN NIKLA KATSBURG (DANS).
ZA 7 JULI 19.30 UUR | ZO 8 JULI 14.00 UUR | € 7,50 | RABOBANKZAAL | WWW.DEKOM.NL

DE
KOM

KOM KENNISMAKEN

URBAN
DANCE
EVENT

15 JUNI
15.00 - 23.00

DE KOM

DE
KOM
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NIEUWSGIERIG
GEWORDEN?
VERKEN JOUW FAVORIETE
INSTRUMENT! VOLG 3
PROBEERLESSEN
VOOR € 25,00

DEKOM.NL GRATIS ENTREE
DE
KOM

KOMOPLIVE

LOTTE
WALDA
SINGER-SONGWRITER
ZONDAG
21 OKTOBER
THEATERCAFÉ
15.00 UUR
KOMOPLIVE IS ER ELKE
DERDE ZONDAGMIDDAG
VAN DE MAAND
IEDERE KEER EEN ANDERE
ARTIEST OF BAND IN HET
THEATERCAFÉ VAN DE KOM
GENIET VAN LIVEMUZIEK MET
EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

GRATIS
ENTREE

DE
KOM

STORMY MONDAY

DE
KOM

SURINAM
SOUL
O.L.V. RONALD SNIJDERS

MAANDAG
9 ARPIL
THEATERCAFÉ DE KOM
19.30 UUR
STORMY MONDAY: IEDERE
TWEEDE MAANDAG VAN DE
MAAND EEN JAMSESSIE
ALLE INSTRUMENTALISTEN
EN ZANGERS ZIJN WELKOM
OM MEE TE KOMEN JAMMEN,
OF KOM LEKKER LUISTEREN
ONDER HET GENOT VAN
EEN DRANKJE
STEEDS EEN NIEUW THEMA EN
EEN ANDERE SESSIELEIDER

GRATIS ENTREE
EEN INITIATIEF VAN
DOCENTENCOLLECTIEF DE
KUNSTKOMBINATIE I.S.M. DE KOM

JEUGDTHEATER
JEUGD-IN
DE KOMIN
THEATER
2018-2019
DE KOM
2017-2018

KOM HET
MEEMAKEN!

DE
KOM

MUZIEK
IEDEREEN DIE ZICH MUZIKAAL WIL UITEN IS OP ZIJN PLEK BIJ
DE KOM. MET PRACHTIGE LESRUIMTEN, VOLLEDIG INGERICHTE
POPSTUDIO’S, GELUIDSDICHTE ENSEMBLERUIMTEN EN
UITNODIGENDE DOCENTEN IS ALLES AANWEZIG VOOR HEEL
VEEL MOOIE NOTEN EN ERVARINGEN. HET AANBOD VARIEERT
VAN KENNISMAKINGSCURSUSSEN TOT JAARCURSUSSEN
EN VAN INSTRUMENTALE TOT VOCALE LESSEN. SAMEN MUZIEK
MAKEN VORMT HET HART VAN HET MUZIEKONDERWIJS BIJ
DE KOM. IN HET LESPROGRAMMA IS VEEL AANDACHT VOOR
SAMENSPEL EN OOK DAARBUITEN WETEN MUZIKANTEN
ELKAAR MOEITELOOS TE VINDEN VOOR HET VORMEN VAN
BANDS EN ENSEMBLES.

BANDEVENTS
EEN PAAR KEER PER JAAR VERANDERT
DE KOM IN EEN POPTEMPEL TIJDENS
BANDEVENTS. BEGELEID DOOR KOMDOCENTEN VORMEN MUZIEKCURSISTEN
TIENTALLEN BANDJES. IN EEN BONTE MIX
VAN LEEFTIJDEN EN STIJLEN TREDEN
DE BANDS OP IN DE KOM.
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GENIETEN } KOM DANSEN } KOM ONTPLOOIEN } KOM
N } KOM VERBEELDEN } KOM ROCKEN } KOM PROE
RESENTEREN } KOM HUREN } KOM APPLAUDISSER
NNEN } KOM ONTSPANNEN } KOM STEMMEN } KOM
REN } KOM INSPIREREN } KOM DICHTEN } KOM LUIS
RGADEREN } KOM STRALEN } KOM ERVAREN } KOM
REN } KOM SHINEN } KOM LACHEN } KOM VOELEN }
N } KOM ONTPLOOIEN } KOM ETEN } KOM KIJKEN } K
OCKEN } KOM PROEVEN } KOM MAKEN } KOM ONTM
APPLAUDISSEREN } KOM BUIGEN } KOM ONTVANGE
EMMEN } KOM FLOWEN } KOM BEWEGEN } KOM } K
GROEIEN } KOM VIEREN } KOM OPNEMEN } KOM SW
N } KOM BOUWEN } KOM PRATEN } KOM RELAXEN }
JKEN } KOM SPELEN } KOM EXPOSEREN } KOM BELE
} KOM ONTMOETEN } KOM LEREN } KOM DOEN } KO
} KOM ONTVANGEN } KOM SCHITTEREN } KOM VER
WEGEN } KOM JAMMEN } KOM DRINKEN } KOM SPE
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OEIEN } KOM VIEREN } KOM OPNEMEN } KOM SWIN
OUWEN } KOM PRATEN } KOM RELAXEN } KOM GEN
PELEN } KOM EXPOSEREN } KOM BELEVEN } KOM V
ETEN } KOM LEREN } KOM DOEN } KOM PRESENTER
NGEN } KOM SCHITTEREN } KOM VERWENNEN } KO
AMMEN } KOM DRINKEN } KOM SPETTEREN } KOM I
RWONDEREN } } KOM CREËREN } KOM VERGADER
OPNEMEN } KOM SWINGEN } KOM MONTEREN } KOM
} KOM RELAXEN } KOM GENIETEN } KOM DANSEN
EREN } KOM BELEVEN } KOM VERBEELDEN } KOM R
} KOM DOEN } KOM PRESENTEREN } KOM HUREN } K
EREN } KOM VERWENNEN } KOM ONTSPANNEN } KO
VERGADEREN } KOM STRALEN } KOM ERVAREN } KO

