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INLEIDING
ook de zzp’ers, zijn doorbetaald voor de geannuleerde
speeldagen. Dit was mede mogelijk door de coulance
maatregelen, inclusief de aanvullende subsidie van de
rijksoverheid. Wij zijn daar dankbaar voor en we zijn
ook blij met de waardering die hieruit spreekt voor de
culturele sector.

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar met
corona. De eerste vier en ook de laatste twee maanden
van 2021 hebben we niet kunnen spelen door een
volledige lockdown. Vanaf mei konden we een aantal
maanden spelen met restricties op bezoekersaantallen.
Daardoor werd het een jaar met veel annuleringen
en verschuivingen. Dat deed een groot beroep op
onze flexibiliteit als kleine organisatie. Wij hebben
veel gevraagd van ons team. Dat heeft ons er ook toe
aangezet om onze interne organisatie eens tegen het
licht te houden.

Na twee coronajaren realiseren wij ons hoe cruciaal
het is om samen cultuur te beleven. Cultuur is van
wezenlijk belang en een noodzakelijke investering in
onze maatschappij. De verbindende, inspirerende en
prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen
bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.
Naast de reguliere theateractiviteiten kon er juist in deze
tijd, op creatieve wijze extra aandacht worden besteed
aan schoolgebonden activiteiten. Leerlingen en leraren
werden daarmee een hart onder de riem gestoken.

Gelukkig waren er ook veel mooie momenten: we
speelden in de zomermaanden de indrukwekkende
locatievoorstelling Hier valt niets te halen, in het voor- en
najaar speelden we 118 intieme schoolvoorstelling van
Stem Kwijt en onze prijswinnende theatervoorstelling IK…
eh ik ging op een complete najaarstour in binnen- en
buitenland. Met al één ervaren coronajaar achter de rug
ging het sneller schakelen ons beter af. Wel blijft het een
teleurstelling als een voorstelling, waar veel tijd, energie
en aandacht aan besteed is, niet doorgaat of niet
doorgeschoven kan worden.

Fysiek in dezelfde ruimte zijn en elkaar horen en zien.
Hoe onmisbaar zijn die momenten van samen delen en
beleven. Tijdens de voorstellingen die we speelden, vaak
voor een beperkt publiek, bleek de exclusiviteit van het
samenzijn in een theaterruimte veel te betekenen. Het
applaus was niet minder enthousiast. Er ontstonden
spontane nagesprekken en kijkjes achter de schermen.
De intimiteit was ondanks de afstand groot en dat was
voor publiek en acteurs een cadeau.

Ondanks de coronacrisis en de twee periodes van
lockdown hebben we hard doorgewerkt. De repetities zijn
in bubbels doorgegaan en alle betrokken medewerkers,

Hier valt niets te halen / foto: Anne Harbers
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FINANciele
positie
Het boekjaar 2021 is zoals verwacht positief afgesloten
met een exploitatieresultaat van € 198.721. Dat klinkt
comfortabel, maar het positieve saldo was voorzien en
is noodzakelijk om de negatieve begrotingen van 20232024 te dekken.

alle toen voorziene annuleringen, verschuivingen en
wijzigingen voor het speeljaar 2021 al opgenomen.
Ook de eerste coronasubsidie van 2021 ad. € 67.500 is
in het addendum verwerkt. Al deze wijzigingen, t.o.v.
de oorspronkelijke plannen, zijn toen in de bijgeleverde
toelichting omschreven. Financieel stonden wij voor het
jaar 2021 dus niet voor heel grote verrassingen.

Het Houten Huis geeft standaard in de eerste jaren
van een kunstenplan minder uit dan in de laatste twee.
Grote en risicovolle producties plannen we standaard
aan het eind van een kunstenplan om zo beter te
kunnen anticiperen op de eindcijfers. Het is voor ons dus
‘normaal’ om een hoger exploitatieresultaat te hebben in
de eerste jaren van een kunstenplan.

BALANS
De materiële vaste activa is in 2021 verhoogd,
voornamelijk door de aanschaf van een tweedehands
vrachtwagen. Deze is pas in december 2021 aangeschaft
waardoor er nog weinig in 2021 afgeschreven is.

De opgebouwde reserves zijn, naast de voorziene
tekorten van 2023 en 2024, nodig om inkomstenverlies
door aangepaste uitkoopsommen en lagere
publieksinkomsten op te vangen. Wij verwachten nog
een aanzienlijke periode last te hebben van het naijl effect van de pandemie: in het najaar van 2021,
toen de theaters weer open mochten, bleek al dat
de publieksopkomst zeer matig was. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid ook in 2022 en mogelijk zelfs daarna
het geval zijn.
Bovendien kampen we op dit moment met gecancelde
voorstellingen omdat cast- en crewleden positief testen,
waardoor producties opnieuw stilgelegd moeten worden.

In 2019 is er een bestemmingsreserve gecreëerd voor
(onvoorziene) personeelskosten ad. € 49.000. Dit
was gesteld op 10% van de vaste personeelslasten.
Het bestuur acht dit verstandig omdat het financiële
risico bijvoorbeeld i.v.m. transitievergoedingen
en ziekteverzuim door het hogere aantal tijdelijke
en vaste arbeidscontracten groter wordt. Deze
bestemmingsreserve houden we dan ook in stand. Voor
2022 vinden we dit bestemde bedrag voldoen, maar
met het stijgen van de salarissen en de uitbreiding van
het aantal vaste medewerkers, zullen wij dit bedrag
jaarlijks beoordelen en afzetten tegen de totale vaste
personeelslasten.

Kortom, het is meer dan ooit noodzakelijk om voldoende
financiële reserve te hebben.

De bestemmingsreserves ‘verhuizing’ van € 20.000 en
‘marketing- en communicatieplan’ van € 9.000 blijven
staan tot de daadwerkelijke verhuizing in 2022.

JAARREKENING
De cijfers van de exploitatierekening 2021 zijn in de
jaarrekening gezet, naast de gemiddelde begroting
2021-2024 (addendum-begroting bij OCW ingediend
op 25 mei 2021). Deze begroting is noodzakelijkerwijs
een gemiddelde. Per afzonderlijk jaar zijn de activiteiten
totaal verschillend. De winst en verliesrekening wijkt
daarom altijd af van de gemiddelde begroting. De
cijfers van 2021 worden vergeleken met onze eigen
jaarbegroting en indien relevant met de gemiddelde
begroting en de cijfers van 2020.

De bestemming voor de ‘inhaalvoorstellingen’ ad.
€ 25.000 hebben wij besteed aan de inhaaltour van
IK… eh ik in het najaar van 2021.

In het addendum van 25 mei 2021 (dat in opdracht
van het Ministerie van OCW opgesteld is) hebben wij
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2
exploitatie
rekening 2021
De cijfers van de exploitatierekening zijn in de
jaarrekening gezet naast de gemiddelde begroting 20212024. Zoals gezegd, is deze begroting een gemiddelde
van 2021-2024. Per afzonderlijk jaar zijn de activiteiten
heel verschillend. De winst en verliesrekening wijkt
daarom altijd af van de gemiddelde begroting.

(€ 67.500 + € 25.800) om o.a. de gederfde inkomsten
vanwege de coronacrisis op te kunnen vangen.

INKOMSTEN

BEHEERSLASTEN

De publieksinkomsten zijn iets lager dan voorzien. Wij
hebben weliswaar meer voorstellingen gespeeld maar
voor minder publiek, waardoor de inkomsten lager
waren. Deze gemiste publieksinkomsten hebben wij
kunnen compenseren met de tweede coronasubsidie in
2021 ad. € 25.800 van het Ministerie van OCW.

De totale beheerlasten personeel is iets hoger dan
aanvankelijk begroot. In 2021 hebben de oude en nieuwe
zakelijk leider een aantal maanden (overlappend)
samengewerkt. Ook de officemanager is voorlopig
meer uren gaan werken om het administratief proces te
digitaliseren. In 2022 zullen deze kosten weer lager zijn.

De coproductiebijdragen zijn hoger en de incidentele
publieke subsidies zijn navenant lager. Dit komt doordat
de ‘te ontvangen incidentele subsidies’ zijn verschoven
naar de ‘coproductie bijdrage’: we hebben de
fondsinkomsten niet rechtstreeks ontvangen, maar via
de coproducent.

De beheerlasten materieel zijn iets lager. In de begroting
van 2021 waren hogere huisvestingskosten voor het
laatste kwartaal 2021 opgenomen vanwege de verhuizing
naar een nieuw pand. Die verhuizing vindt pas in het
eerste kwartaal van 2022 plaats dus die kosten zijn niet
gemaakt.

De geannuleerde locatievoorstellingen van Hier
valt niets te halen op het Oerol Festival 2021 zullen
alsnog worden gespeeld op het Oerol Festival 2022.
De coproductiebijdrage hiervoor is opgenomen in de
overlopende passiva.

ACTIVITEITENLASTEN

Daarnaast is er € 20.000 van de gemeente Friesland
ontvangen voor de najaarstour van IK… eh ik. Verder zijn
er geen aanvullende subsidies ontvangen.

De activiteitenlasten personeel hangen nauw samen
met het aantal speelbeurten, de grootte van de
projecten en of het een nieuwe voorstelling betreft
(langere repetitieperiode) of een reprise. Kortom, per
jaar verschillen ze sterk. De activiteitenlasten personeel
zijn maar iets lager dan voorzien. Door een aantal
verschuivingen hebben wij vaker twee voorstellingen
op één dag gespeeld wat uiteindelijk scheelt in
personeelskosten.
Tijdens de lockdowns zijn alle medewerkers doorbetaald
volgens de richtlijnen van het NAPK (zie onder corona activiteiten en subsidies).

De structurele subsidie van OCW is i.v.m. de algemene
stijging van de arbeidskosten en het prijspeil hoger.
Van de provincie Groningen ontvangen we structureel
€ 35.000 per jaar met daarnaast een subsidie van
€ 50.000 omdat we ‘Cultuurpijler’ zijn. Dat wil zeggen
dat wij als organisatie in de regio een voortrekkersrol
vervullen bij het samenwerken met andere (kleinere)
instellingen en indien mogelijk onze kennis, materialen en
expertise delen.
De provincie Drenthe verleent een structurele subsidie
van € 25.000 per jaar.
De gemeente Groningen verleent een structurele
subsidie van € 67.000 per jaar. De structurele
huursubsidie van gemeente Groningen is in 2021 niet
ontvangen omdat we pas verhuizen in 2022.

De materiële activiteitenlasten zijn lager dan begroot
omdat er geen reis- en verblijfskosten zijn gemaakt voor
niet gespeelde voorstellingen. Omdat er vaker meerdere
voorstellingen op een dag gespeeld zijn, zijn die kosten
sowieso lager.

De incidentele publieke subsidies betreft de aanvullende
coronasubsidie van OCW van in totaal € 93.300
5

CORONA – ACTIVITEITEN EN SUBSIDIEs

Ook plannen we extra voorstellingen in Groningen en
Veenhuizen in 2022.

In juni 2020 heeft minister van Engelshoven een
steunpakket aangekondigd voor de cultuursector, om
het acuut wegvallen van de publieksinkomsten door
de lockdown te compenseren. Bij de implementatie
van het steunpakket heeft de minister aangegeven
dat ze verwacht dat de steunmiddelen, waar mogelijk,
ook ingezet worden om zzp’ers te compenseren voor
geannuleerde opdrachten. Daarnaast om nieuwe
opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, zodat
de sector draaiende blijft.

Blinde Vlek
Een ander project in 2021 betrof onze voorstelling Blinde
Vlek. In 2019 speelde deze voorstelling op scholen in
gymzalen. In 2021 hebben we de voorstelling aangepast
en geschikt gemaakt voor het spelen in theaterzalen. In
het najaar begonnen de repetities. Na de eerste tryout zijn de vijf voorstellingen die gepland stonden in
december, dankzij de geldende lockdown geannuleerd.
We hopen deze voorstellingen In 2022 alsnog in te halen.

Branchevereniging NAPK, waarbij wij aangesloten zijn,
heeft na overleg met de Kunstenbond en het bestuur van
ACT (acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het
dringende advies zzp’ers na annulering door te betalen,
volgens een rekenmethode die rekening houdt met de
duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd
wordt. (De richtlijn is op te vragen bij NAPK.) Wij hebben
volgens deze richtlijn gewerkt. Het Houten Huis heeft de
dagen van de geannuleerde voorstellingen doorbetaald
aan alle zzp’ers en werknemers met een tijdelijk
arbeidscontract. We proberen bovendien voorstellingen
in te halen en er zijn extra activiteiten ingelast.

We hebben er niet voor gekozen om de huidige
voorstellingen, grootschalig digitaal aan te bieden
(naast de drie bestaande online registraties, die te
bekijken zijn via Podiumkids Thuis). Deze vorm van
presenteren doet namelijk niet helemaal recht aan onze
beeldende voorstellingen met livemuziek.

Hier valt niets te halen
In 2021 is het Oerol Festival geannuleerd. Onze
voorstellingen van Hier valt niets te halen zullen
alsnog worden gespeeld op het Oerol Festival 2022.

De bestemming van € 25.000 die we in 2020 hadden
opgenomen voor inhaalvoorstellingen, is voor de
inhaaltour van IK… eh ik in het najaar van 2021 volledig
ingezet.

De eerste coronasubsidie van het Ministerie van OCW
ad. € 67.500 was in ons addendum al opgenomen. Het
verlies dat alsnog is ontstaan in de publieksinkomsten,
hebben we opgevangen met de tweede coronasubsidie
van het Ministerie van OCW ad. € 25.800.

Blinde Vlek / foto: Moon Saris

“Het Houten Huis maakt van Blinde Vlek een magische gebeurtenis”
Dagblad van het Noorden
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3
toelichting
op het
ondenemerschap
GOED WERKGEVERSCHAP

STRATEGIE BIJ TEGENVALLENDE
INKOMSTEN

Het Houten Huis is aangesloten bij de branchevereniging
NAPK. Wij houden ons aan de cao Toneel en Dans. Ook
zzp’ers betalen wij gelijk aan medewerkers in loondienst.
Bovendien worden er geleidelijk aan meer tijdelijke en
vaste arbeidscontracten afgesloten.

Het eigen inkomstenpercentage in 2021 is ± 41%. Dit zijn
de totale eigen inkomsten van € 431.409 in verhouding
tot de structurele subsidies van € 1.056.885. Dit
percentage is dit jaar uitzonderlijk hoog. Dat komt door
de hoge coproducentenbijdrage van de najaarstour
van IK… eh ik, Stem Kwijt en Hier valt niets te halen (uit
2020).

We volgen een actief beleid wat betreft bijscholing. We
stimuleren het volgen van opleidingen en cursussen.
Daartoe doen we vaak, met succes, een beroep op het
Sociaal Fonds Podiumkunsten.

De strategie in het geval van tegenvallende inkomsten
verandert niet. We proberen vooral tegenvallers te
voorkomen door zorgvuldig te begroten. (Inkomsten
die niet voldoende zeker zijn, nemen we niet op in de
begroting.) Aan de uitgavenkant worden de budgetten
streng bewaakt. Verder streven we zoveel als mogelijk
naar een mix van inkomsten, opdat tegenvallers nooit
een te grote impact hebben. We werken regelmatig
samen met coproducenten (hoewel altijd het artistieke
belang voorop staat) waardoor we risico’s spreiden.
Verder begroten we de meest kostbare projecten later
in het kunstenplan en ‘sparen’ we al doende de eerste
jaren. Plannen kunnen dan nog aangepast worden als
het financieel niet haalbaar blijkt.

De medewerkers krijgen ieder jaar een uitgebreide
toelichting op het jaarverslag en de financiële stand
van zaken. We bespreken de belangrijkste plannen
voor de komende jaren en houden hen op de hoogte
van bestuurswisselingen. Alle bestuursleden zijn
bekend bij de medewerkers: zij ontvangen allen een z.g.
‘klokkenluidersbrief’ met daarin de relevante gegevens
van het bestuur.
Door de pandemie blijkt hoe kwetsbaar we zijn als
organisatie. Alles is maatwerk en aan verandering
onderhevig. Dit heeft veel van ons kleine vaste team
gevraagd. Naast het op alle mogelijke manieren in de
lucht houden van alle ballen, zijn we ook onze interne
organisatie tegen het licht gaan houden om te bepalen
waar we versterking nodig hebben. In 2021 hebben we
start gemaakt met het benoemen van de knelpunten
en zijn we ons team gaan versterken. We hebben extra
ondersteuning in de productie en educatie gevonden en
in 2022 versterken we de afdeling verkoop en marketing.

Daarnaast is er voldoende algemene reserve opgebouwd
om tegenvallers op te kunnen vangen, en is er een
bestemmingsreserve van € 49.000 voor onvoorziene
personeelskosten.

STAGIAIRES EDUCATIE
Het Houten Huis heeft dit jaar vier educatie- en
spelstagiaires begeleid, afkomstig van de opleiding
Theaterdocent Amsterdam, ArtEZ Docent Theater Arnhem
en Theaterdocent van NHL Stenden. Alle stagiaires zijn
nauw betrokken geweest bij het maken van het educatief
materiaal rondom de voorstelling IK... eh ik, Stem Kwijt en
Blinde Vlek.
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prestatiecijfers
In 2021 speelden we in totaal 190 voorstellingen (2020:
74 voorstellingen) voor 11.688 bezoekers (2020: 6.683
bezoekers) en 3.921 personen bezochten daarnaast
onze educatieve overige activiteiten (2020: 2.267). In
totaal 15.609 bezoekers (2020: 8.950). Ten opzichte
van 2020 hebben we alweer meer kunnen spelen maar
de bezoekersaantallen komen niet in de buurt van de
aantallen uit reguliere speeljaren.
In 2021 speelden we dus uiteindelijk 145
schoolvoorstellingen (voor 7.688 bezoekers) en 45 vrije
voorstellingen (voor 3.980 bezoekers). Voorstellingen op
scholen gingen vaker door, wel voor kleinere groepen
kinderen. Van de 45 reguliere voorstellingen zijn 20
gespeeld met een maximaal toegestane capaciteit.
In de noordelijk provincies hebben we nog relatief veel
gespeeld: in de provincie Groningen speelden we 85
voorstellingen voor 4609 bezoekers én waren er 49
overige/educatieve activiteiten buiten de voorstellingen
om met 2457 deelnemers.
In de provincie Drenthe speelden we 50 voorstellingen
voor 1909 bezoekers en waren er 31 overige/educatieve
activiteiten met 1148 deelnemers.
In de provincie Friesland zijn 17 voorstellingen gespeeld
voor 699 bezoekers en waren er 5 overige/ educatieve
activiteiten met 199 deelnemers.
Zie ook de desbetreffende overzichten in bijlage 1 in dit
verslag.

IK... eh ik / foto: Moon Saris

“Het lijkt wel een schilderij. De twee
fantastische acteurs Martin Franke (die
ook voor de dromerige muziek tekent) en
zijn alter ego Daan Hamel zijn als een
vis in het water en slagen er door hun
technisch vakmanschap in om voor onze
ogen samen te vloeien tot één personage.
IK.. eh ik is een uitgekiende uitwerking van
een op het eerste gezicht best ingewikkeld
thema voor 6+. Speels en fantasievol tot
een surrealistisch geheel gebracht in een
perfecte, bijna woordeloze voorstelling.”
VSCD jury over IK... eh ik
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activiteiten
VOORSTELLINGEN

We hebben de voorstelling 45 keer gespeeld in 2021.
Vanwege de laaiend enthousiaste reacties van het
publiek en recensenten, programmeren we deze
voorstelling ook nog in 2022, 2023 en 2024, in binnen- en
buitenland.

IK eh... ik (6+)
Regie en script: Elien van den Hoek
Coproductie met Norland Visual Theatre (Noorwegen) en
i.s.m. met Tryater

Stem Kwijt (4+)
Regie en concept: David van Griethuysen.
In samenwerking met het NNO.

Een muzikale, beeldende voorstelling over in gevecht
zijn met jezelf en de tijd. Een kantelend decor: een huis
dat om zijn as draait als een steeds sneller draaiend
hamsterrad, is de setting van deze solovoorstelling
waarin huismuzikant Martin Franke tegelijkertijd
musiceert en acteert. In dit steeds beklemmender huis,
raakt de man in een strijd verwikkeld met zijn alter
ego. Deze, en zijn steeds groter groeiende goudvis,
helpen hem uiteindelijk om zijn leven vanuit een nieuw
perspectief te bekijken.

Een muzikale speelruimtevoorstelling* met een violist van
het NNO en een acteur van Het Houten Huis. Over een
klein mannetje dat alles kwijt is. Zijn huis, zijn baan, zelfs
zijn stem en zelfvertrouwen. Hij durft zich niet te laten
zien. Als hij plotseling de klanken van een viool hoort,
wordt hij nieuwsgierig en komt hij tevoorschijn. Samen
met de kinderen hervindt hij wie hij is.

Stem Kwijt / foto: Pascal Rumph

*Een voorstelling waar educatie, participatie en voorstelling samen
een geheel vormen. Kinderen nemen deel aan de voorstelling
door bijvoorbeeld mee te spelen, te schrijven of te musiceren. Een
speelruimtevoorstelling vindt plaats in het speellokaal.
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Voor en na de zomervakantie heeft de voorstelling Stem
Kwijt 118 keer gespeeld op scholen in het Noorden. De
voorstelling was geliefd bij kinderen en docenten. We
houden ‘m dan ook graag op het repertoire.

PROEFTUINEN
Vooronderzoek Als het anders loopt (voorheen Klem)
Regie: Elien van den Hoek
Coproductie met Club Guy & Roni en Plan d-.

Hier valt niets te halen (12+)
Regie: Maarten Smit.
Een coproductie met Wabi Sabi en Peergroup,
ondersteund door Station Noord.

De voorstelling Als het anders loopt gaat over een
vervreemdende wachtkamer waar niemand terecht
wil komen. Over mensen die met een beperking
of langdurige ziekte te maken hebben. Over hun
kwetsbaarheid en kracht.

Een beeldende muziektheatervoorstelling op locatie in
de modder. Hier valt niets te halen gaat over leven met
geldproblemen: over het behouden van eigenwaarde
in een ogenschijnlijke uitzichtloze situatie. Met teksten
van ervaringsdeskundigen, dans, livemuziek, humor en
absurde beelden wordt het leven in armoede voelbaar
gemaakt.

Naast het kijken van documentaires en het lezen van
boeken rond de thematiek van deze voorstelling, voerde
Elien gesprekken met verschillende zorgmedewerkers en
ervaringsdeskundigen zoals Thomas, Marloes, Johannes
en zijn moeder. Dit was zeer leerzaam en inspirerend,
waardoor de basis voor een ‘eerste script’ gelegd kon
worden.

In 2021 heeft deze locatievoorstellingen uiteindelijk
22 keer gespeeld. De voorstellingen op Oerol Festival
(festival werd geannuleerd) zijn niet gespeeld. In
2022 gaan wij deze voorstellingen op Oerol Festival
alsnog spelen. Hiervoor is een ook een deel van de
coproductiebijdrage doorgeschoven naar 2022.

Voor de cast waren we op zoek naar een acteur met een
mentale of fysieke beperking.
Via Werkpodium Kraack, een creatieve dagbesteding
in Groningen voor mensen met een zorgvraag, zijn we
in contact gekomen met Johannes de Jong. Johannes
heeft het syndroom van Down en een groot talent voor
acteren. Regisseur Elien van den Hoek en danser/acteur/
choreograaf Andreas Denk (Plan d-) werkten een aantal
dagen met hem en dat bleek een geslaagde uitwisseling.
Met Johannes blijven we een aantal keer per jaar
repeteren als voorbereiding op de repetities in najaar
2022.

Blinde Vlek (10+)
Regie en concept: Maarten Smit
Coproductie met Wabi Sabi, ondersteund door Station
Noord.
Een voorstelling met dans, livemuziek en acrobatiek.
Over technologie, big data en de invloed daarvan op
burgers. Blinde Vlek toont het publiek de gevolgen van de
technologische ontwikkelingen. Wie weet wat allemaal
(niet)? Op basis van journalistiek en documentair
materiaal maakte Maarten Smit een theaterstuk over een
actuele kwestie.

Verder hebben we middels audities ook twee acteurs met
een fysieke beperking aangetrokken: Thomas Schellens
en Marloes Dingshoff. Beide hebben een groot talent
voor emotioneel geladen spel en gevoel voor humor.

Blinde Vlek zou in 2021 vijf keer spelen. Deze
voorstellingen zijn allemaal geannuleerd vanwege de
geldende lockdown in december. In 2022 pakken we
de tour weer op wanneer mogelijk. Helaas is het niet
meer mogelijk om de geannuleerde voorstellingen te
verplaatsen, alle zalen zitten al vol gepland.

In mei werkte Elien een aantal dagen samen met
choreograaf Adam Peterson (Club Guy & Roni) en zes
stagiair-dansers van Club Guy & Roni’s Poetic Disasters
Club). In het najaar werkte Elien samen met Adreas Denk
(Plan d-) 11 dagen met dansstudenten, op de moderne
dansacademie in Amsterdam. Het waren waardevolle
onderzoeken naar een passende dansstijl en werkwijze
voor Als het anders loopt.

Echte Vrouwen Joggen in regenpak
Coproductie met Artemis
Italië najaar 2021

In de winter zoomde Elien verder in op het script,
samen met drie studenten van de mime opleiding,
twee studenten van de Arnhemse dansacademie,
Andreas Denk, Johannes de Jong, Thomas Schellens en
Marloes Dingshoff. In een gedeelte van het decor (twee
bewegende wanden) en aan de hand van het eerste
grove script, werden verschillende scènes uitgeprobeerd.
Het was een zeer vruchtbaar onderzoek, waarin de
speelstijl, het script en de werking van het decor goed
onder de loep genomen werd. Elien vergaarde zeer
waardevolle input voor het verder schrijven aan het

Met deze absurde slapstick zonder woorden, maar mét
klassieke zang en latex handschoenen, liet het talent van
theaterschoolstudenten Jetse Batelaan en Elien van den
Hoek voor het eerst van zich horen. De voorstelling wordt
sinds 2018 weer een paar keer per jaar gespeeld op
verschillende (internationale) festivals.
In oktober 2021 hebben wij de voorstelling vier keer
gespeeld in Italië.
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script en het componeren van de muziek. Inmiddels
hebben wij de cast verder uitgebreid met twee dansers,
een mimespeler en een zangeres.

Talentontwikkeling
Station Noord
Station Noord is het talentontwikkelingsprogramma
van de grote podiumkunst organisaties uit de drie
noordelijke provincies. Het helpt nieuwe theatermakers
in het Noorden hun talenten te ontwikkelen en hun
carrières op gang te brengen. In 2021 is Het Houten
Huis hoofdpartner van Maarten Smit. Meerdere
medewerkers van Het Houten Huis geven hem adviezen
en ondersteunen hem bij het opzetten van zijn eigen
organisatie.
Naast de begeleiding van Maarten Smit is Het Houten
Huis ook partner bij vier andere trajecten van Noordelijke
theatermakers, namelijk van: Zuhause, Anna Raadsveld,
Sieger Baljon en nieuwkomer Philipp Carpid. David van
Griethuysen adviseert hen op organisatorisch, educatief
en inhoudelijk gebied.

foto: Moon Saris
Hier valt niets te halen / foto: Anne Harbers

“Live muziek, dans en ingenieuze vondsten in het decor (een ontwerp van Douwe Hibma)
ondersteunen de drie verhalen zo inventief dat elk eventueel verwijt van poverty porn
subiet terzijde geschoven kan worden.”
Theaterkrant
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6
Educatie en
marketing
VERDIEPEND PROGRAMMA EN
EDUCATIE BIJ DE VOORSTELLINGEN

leerkrachten per klas een muziekworkshop te geven.
Leerlingen leerden daar alvast het liedje dat ze in de
voorstelling konden meezingen. Op deze manier werden
de leerlingen nieuwsgierig gemaakt en kregen de
juiste informatie ter voorbereiding op het zien van de
voorstelling. In het najaar gingen er twee stagiaires mee
om de grotere groepen kinderen te kunnen begeleiden
en werden er in plaats van live workshops, speciale
pakketjes naar de klassen gestuurd met educatie
opdrachten die de leerkrachten zelf met hun klas konden
voorbereiden.

IK… eh ik - Dromentour kinderburgemeester
Gemeente Groningen
Het Houten Huis is door de kinderburgemeester van de
Gemeente Groningen gevraagd mee te werken aan
het project Dromentour. Dit project is bedacht door de
kinderburgemeester en gericht op kinderen die niet snel
in aanraking komen met theater en creativiteit. Op 2 mei
2021 is er voor 18 kinderen van groep 7/8 van CBS de
Wegwijzer in Groningen, een theaterdag georganiseerd
door Het Houten Huis. De kinderen kregen op hun school
een theaterworkshop, geïnspireerd op de voorstelling
IK… eh ik. Na de workshops zijn de kinderen met de bus
naar het Grand Theatre in Groningen gebracht, waar zij
de voorstelling hebben bezocht.

Stagiaires educatie
Het Houten Huis heeft dit jaar twee educatiestagiaires
begeleid, afkomstig van de opleiding Docent Theater
NHL Stenden in Leeuwarden. Beide stagiaires zijn nauw
betrokken geweest bij het maken van het educatief
materiaal rondom de voorstelling Blinde Vlek en het
uitvoeren van de educatielessen rondom de voorstelling
Stem Kwijt in de najaarstour. Voor de voorstelling Stem
Kwijt heeft Het Houten Huis bovendien een student
van het Conservatorium Groningen begeleid. Zij heeft
live muzieklessen verzorgd, ter voorbereiding op de
voorstelling van Stem Kwijt in de voorjaarstour.

Samenwerking Groninger Forum en Het Houten Huis
- Kinderboekenweek 2021
Het Groninger Forum en Het Houten Huis zijn voor de
Kinderboekenweek 2021 een samenwerking aangegaan.
Aan de hand van het thema van de Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’ heeft Het Houten Huis op woensdag 6
en 13 oktober 2021 workshops gegeven in het Groninger
Forum. Het thema van de Kinderboekenweek past goed
binnen de thematiek van de voorstelling IK… eh ik.
Kinderen konden zich via de website van het Groninger
Forum opgeven. In totaal hebben hier 20 kinderen aan
meegedaan.

OVERIGE EDUCATIE EN CULTUURPIJLER
ACTIVITEITEN
Het Houten Huis in de Klas
Dit project is een vast onderdeel geworden van ons
educatieaanbod. De ‘verbeeldingsboom’ (een twee
meter hoge houten boom) staat minimaal twee jaar lang
in de klas. In de boom hangt een vogelhuisje waaruit de
leerkracht iedere dag een nieuwe opdrachtkaart kan
pakken. Op de kaarten staan uiteenlopende opdrachten
waarmee de leerlingen en leerkrachten hun creativiteit
en verbeeldingskracht kunnen trainen.

IMC Weekendschool
Het vakgebied theater is een vast onderdeel van het
schooljaar van de IMC Weekendschool. Op verzoek
van de Weekendschool heeft Het Houten Huis hier
een bijdrage geleverd aan het lesaanbod. Op zondag
8 oktober hebben 45 leerlingen door Het Houten
Huis verzorgde theaterworkshops gekregen. Deze
vonden plaats in het Prinsentheater in Groningen.
Deze workshops sloten aan op de thematiek van de
voorstelling IK… eh ik, welke de leerlingen op woensdag
20 oktober hebben bezocht in het Grand Theatre in
Groningen.

Leerkrachten worden door een educatiemedewerker
van Het Houten Huis begeleid. Er zijn minstens twee
bijeenkomsten per schooljaar.
Momenteel staat de boom op 17 scholen in Groningen, 3
scholen in Friesland en 2 in Drenthe.

Stem Kwijt
In het voorjaar van 2021 bezochten twee stagiaires
van Het Houten Huis alle scholen om leerlingen en

Leergemeenschap De Wingerd
Sinds maart 2019 zijn we met (V)SO ‘De Wingerd’ een
‘leergemeenschap’ aangegaan. De uitwisseling van
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kennis en ervaring van beide partijen heeft tot doel om
de creativiteit van zeer moeilijk lerende leerlingen te
bevorderen.

gehouden met actrice Lisa Groothof, zelf ook spelend
in de voorstelling. Aansluitend werd er een online
mimeworkshop gegeven aan de studenten.

In dit tweede jaar leergemeenschap is er een
verdiepingsslag gemaakt in het eerder gegeven
lesaanbod. Dit door beeldende vorming en beeldend
werken toe te voegen aan de eerder gegeven drama
lessen. Er is een materialenkar ontworpen, die de
klassen rond kan gaan. Op deze kar worden materialen
verzameld waar de leerkracht met de leerlingen
beeldend kan werken. De drama lessen sluiten hier weer
op aan. Er is bovendien een extra projectmedewerker
aangetrokken om de leerkrachten wegwijs te maken
in het werken met de materialenkar en het geven van
beeldende lessen. Daarnaast wordt kunstenaar Wolf
Brinkman uitgenodigd als inspirator om een lezing te
geven over beeldende vorming in het onderwijs.

Samenwerkingen met VRIJDAG
Theater maken is verhalen vertellen. Niet alleen met
woorden maar ook met muziek, beeld, beweging etc.
Maken is creëren, bedenken, uitproberen, weggooien
en opnieuw proberen. Het is een proces dat je samen
met je groep of klas onderneemt. In samenwerking met
VRIJDAG is er een traject bedacht om te helpen bij
dit proces, voor leerkrachten in het basisonderwijs en
pedagogisch medewerkers.
Theater maken in de klas
Dit traject bestaat uit een set leskaarten voor in de klas
en twee bijbehorende trainingen voor de leerkrachten en
pedagogisch medewerkers. De trainingen zijn gericht op
het werken met verschillende materialen en werkvormen
met als doel de creativiteit te stimuleren en inspiratie op
te doen. De leskaarten bevatten frisse en verdiepende
opdrachten waarmee leerkrachten met hun groep met
theater maken aan de slag kunnen. De opdrachten en
vragen geven concrete handvatten om te experimenteren
in de klas.

Het tweede jaar leergemeenschap zou 31 december
2021 eindigen. Helaas is het door corona niet mogelijk
geweest om dit jaar af te ronden. In overleg met school
hebben we besloten dit in 2022 te doen.
De leergemeenschap is een initiatief vanuit CMK
Groningen (Cultuureducatie met Kwaliteit) en wordt
twee jaar ondersteund door een procesbegeleider van
Kunst & Cultuur Groningen en docentonderzoekers van
de Hanzehogeschool Groningen.

Bij het project is een team van kunstdocenten van
VRIJDAG en Het Houten Huis betrokken. Zij begeleiden,
bieden houvast bij de implementatie, zorgen voor
inspiratie en dagen uit om bijvoorbeeld het afscheid van
groep 8 een andere invulling te geven. Bij de start van
schooljaar 2021 heeft het gehele team van de Widar Vrije
School Groningen een cursus theatermaken gekregen,
in het najaar startte (hoewel gemankeerd) de individuele
begeleiding van een aantal docenten wat resulteerde in
een interne presentatie rondom Sint Maarten.

Beeldentaal
Beeldentaal is een project in samenwerking met Het
Zorg Innovatie Forum en Kentalis Noord Nederland.
Kinderen met een taalontwikkelingstoornis (TOS) krijgen
een jaar lang naschools, intensieve begeleiding van
logopedisten, pedagogen en psychologen. Het Houten
Huis helpt deze kinderen en het begeleidende team om
op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving
te kijken. Op de twee groepen van Kentalis Noord,
staan twee ‘verbeeldingsbomen’ en krijgen de kinderen
dramalessen.

VRIJDAG Theater / Spelen in decor
De voorstelling die VRIJDAG Theater in het kader van het
project Spelen in decor zou maken naar aanleiding van
de voorstelling IK… eh ik werd jammer genoeg afgelast
omdat de tour halverwege is stopgezet wegens corona.
In het najaar werden nieuwe afspraken gemaakt om bij
de voorstelling Tekenfilm Zonder Beeld naar een nieuwe
samenwerking te kijken.

Het Houten Huis voor Thuis
Door de lockdown was het niet langer mogelijk om
op scholen met Het Houten Huis in de Klas te werken.
Daarom hebben we voor leerlingen en leerkrachten een
speciaal setje Houten Huis voor Thuiskaarten gemaakt.
De bestaande opdrachten op de kaarten zijn aangepast
aan de thuiswerksituatie. Deze kaarten zijn in januari
2021 via de post verstuurd naar de adressen van
kinderen die normaliter werken met de boom in hun klas.

MARKETING VOORSTELLINGEN
Hier valt niets te halen - installatie
Deze zomer speelden we de locatievoorstelling Hier valt
niets te halen, over leven met geldproblemen. Helaas
zijn de voorstellingen op Oerol niet doorgegaan en
hebben we de voorstelling op andere locaties voor veel
minder publiek gespeeld dan de bedoeling was, maar
desondanks was het een succes.
Ter inspiratie voor de voorstelling interviewde Maarten
Smit (Wabi Sabi) verschillende mensen die leven met
geldproblemen. Op basis van die interviews maakten

Workshop online voor de HAN van Lisa Groothof aan
de hand van Hotel Perdu
Op 9 februari 2021 is er een online workshop gegeven
aan de studenten van de lerarenopleiding aan de
HAN University of Applied Science in Nijmegen. Deze
studenten volgen een minor ‘drama en theater in
het onderwijs’. Naar aanleiding van de opname
van de voorstelling Hotel Perdu is er een nagesprek
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we een installatie die bestaat uit vijf collages van tekst,
beeld en geluid. In iedere collage zijn, met de gesprekken
als fundament, de onderliggende verhalen over armoede
gevangen. Het laat niet alleen de problematiek ervan
zien, maar ook de kracht van mensen die er in leven.
De installatie kon voor en na de voorstelling bekeken
worden door het publiek. Daarnaast was die, los van
de voorstelling, 10 dagen lang te zien op Noorderzon
Performing Arts festival in Groningen.

registraties aan die men voor € 2,99 gedurende 48 uur
kan streamen. Wij verhuurden onze voorstellingen Beet!
en Hotel Perdu. Aan het eind van 2021 is daar IK… eh ik
nog bijgekomen.

SOCIALE MEDIA
Bereik
Onze sociale mediakanalen hebben een grote schare
trouwe volgers. Op Facebook hebben we er 2.627. Een
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, dat we afsloten
met 2.299 volgers. Dit geldt ook voor Instagram, daar
zitten we nu op 1.783 volgers, iets meer dan vorig jaar:
1.634 volgers. Onze grootste doelgroep bestaat uit
vrouwen tussen de 25 en de 54 jaar. Op Instagram is de
doelgroep iets jonger dan op Facebook. (Zie bijlage 2
voor een grafiek.)

IK… eh ik
In april hebben we onze nieuwe voorstelling IK… eh ik
ingezet voor het onderzoek van fieldlab evenementen.
Zo konden we tijdens de lockdown die er toen was, toch
twee keer voor een volle zaal spelen.
In het najaar speelden we ondanks alles een korte tour in
Noorwegen en daarna nog in Nederland.
We wonnen niet één, maar twee Zilveren Krekels:
de eerste in de categorie ‘meest indrukwekkende
jeugdtheaterproductie’, en de tweede werd door
decorbouwer Douwe Hibma in de wacht gesleept voor
zijn decors van Ruimtevlucht en IK… eh ik in de categorie
‘meest indrukwekkende podiumprestatie’.

Ook voor de sociale media was het een raar jaar. Veel
voorstellingen gingen door corona niet door en het was
soms zoeken naar content. Hierdoor lukte het niet altijd
om gemiddeld drie berichten per week te plaatsen. Toch
bleef het publiek ons trouw volgen.
Tijdens de lockdown werd er dankbaar gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om onze theatervoorstellingen
online te bekijken. Een bericht hierover bereikte 4.827
mensen en leverde 282 betrokkenheid reacties op.

MARKETING ALGEMEEN
Website
De nieuwe site in begin dit jaar gelanceerd. Vorig jaar
hadden we al gesprekken met INTK over het promoten
van onze website door te adverteren op Google m.b.v.
Google Grants. Dat is toen in gang gezet. Ten opzichte
van 2020 is het aantal bezoeken met 30% gestegen. In
de bijlage 2 vind je een samenvatting van de resultaten
van het afgelopen jaar.
Landelijke actie
Tijdens de coronaperiode hebben we meegedaan aan
de landelijke campagne van het nationaal theaterfonds:
‘Theater. Mooier dan ooit.’ Op mooierdanooit.nl konden
bezoekers steun betuigen aan de theatersector en
bijzondere prijzen winnen. Ook bij Het Houten Huis was
er een prijs te winnen: een dag meelopen achter de
schermen. Op 19 oktober werden we een dagje vergezeld
door prijswinnares Dakar.
Kunstwerf huisstijl
Begin 2022 verhuizen we naar onze nieuwe Huis:
de Kunstwerf. We delen deze plek met De Steeg, De
Noorderlingen en Het NNT en inmiddels ook met Jonge
Harten, Het Noordpoolorkest en Gebied-B.
Het Houten Huis heeft de leiding genomen over het
maken van een kleine website en een stijl voor de nieuwe
huisvesting. In het voorjaar van 2022 gaat die online.
Podiumkids Thuis
In december 2020 lanceerden we Podiumkids Thuis. Hier
bieden 18 gezelschappen, inmiddels 39 (vorig jaar 26)
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Ook de berichten over het gezelschap zelf, of een kijkje
achter de schermen hadden een groot bereik.
Het bericht op Facebook dat we twee Zilveren Krekels
hadden gewonnen met onze voorstelling IK… eh ik
bereikte maar liefst 2.014 mensen en leverde 400
betrokkenheid reacties op. Een bericht met een filmpje
achter de schermen van het enorme decor van IK… eh ik
had een bereik van 2.282 mensen.

Een ander kanaal dat flink in opkomst is, is TikTok. Er
is onderzocht of Het Houten Huis op dit platform ook
een profiel moet aanmaken. Vooralsnog is hier niet
voor gekozen. Onze volgers op sociale media blijken
met name in de leeftijd van 25 tot 44 jaar te zitten. De
doelgroep van Tiktok is met name jeugd tot 15 jaar.
Echter neemt de groei onder twintigers enorm toe, dus is
dit wel een platform om in de gaten te houden. Content
maken voor Tiktok is echter een stuk bewerkelijker: voor
het maken van een filmpje staat gemiddeld drie uur. Dit
is binnen de huidige personele bezetting van de afdeling
marketing niet haalbaar.

Instagram
Op Instagram zien we dezelfde trend. Een hoog scorend
bericht is de sleuteloverdracht van ons nieuwe pand
(1.129). In de stories scoort het bericht, waarin een kijkje
achter de schermen wordt getoond van het testen van
een aquarium voor een nieuwe voorstelling, heel erg
goed. Bovendien wordt er tot het eind toe doorgeklikt in
deze story.
Trends
Er is een landelijke trend gaande waarin het aandeel
van Facebook binnen de sociale media wat zakt en
Instagram juist groeit. Dit zien we ook bij de sociale
mediakanalen van Het Houten Huis. Het bereik en
de paginabezoeken op Facebook dalen, terwijl die
bij Instagram juist toenemen. (Zie bijlage 2 voor een
grafiek.)

IK... eh ik / foto: Moon Saris

“Bij IK… eh Ik draagt Hibma’s hele decor onnavolgbaar bij aan het gevoel van verwarring
en onmacht dat het hoofdpersonage ervaart. Een decor als een tollend surrealistisch
schilderij waar je met open mond naar blijft kijken.”
VSCD jury over Douwe Hibma
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7
De codes
onze voorstelling Hier valt niets te halen, namelijk de
ervaringsdeskundigen, de beleidsmakers en de mensen
in de zorg.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT
Bij Het Houten Huis hebben we een intern document
diversiteit en inclusie: een hulpmiddel om inzichtelijk te
maken hoe diversiteit binnen Het Houten Huis eruitziet en
om handvatten te bieden bij het verder vergroten ervan.
We richten ons daarbij niet alleen op etnisch-culturele
diversiteit, maar ook op mensen met bijvoorbeeld een
lichamelijke of mentale beperkingen, verschillende
leeftijden of diverse sociale achtergronden. Het doel
is om diversiteit onderdeel te laten zijn van onze
organisatiestructuur waardoor we verder kijken dan onze
eigen wereld.

We organiseerden in 2021 twee besloten voorstellingen
van Hier valt niets te halen.
Omarm Groningen nodigde haar netwerk aan
organisaties omtrent armoede uit om de voorstelling
gezamenlijk te zien. Na de voorstelling werd er, onder
het genot van een hapje en een drankje, lang nagepraat
over het onderwerp. Uit deze gesprekken kwam naar
voren hoe waardevol het is om een actueel onderwerp
als armoede via een theatervoorstelling te beleven.
WIJ Groningen bezocht met 45 jongeren uit
verschillende wijken de voorstelling. Na afloop van de
voorstelling gingen een ervaringsdeskundige en de
wethouder in gesprek met het publiek.

Denktank
We hebben een denktank in het leven geroepen.
Een groep mensen met diverse achtergronden die
voorstellingen komen bekijken en met ons in gesprek
gaan over diversiteit.

Vrouwenopvang Wender in Groningen
In juni speelden we de voorstelling Stem Kwijt voor 15
kinderen van vrouwenopvang Wender.
We stellen ieder jaar een aantal voorstellingskaarten
beschikbaar voor bewoners van de vrouwenopvang voor
voorstellingen die spelen in Groningen. Daar wordt altijd
graag gebruik van gemaakt. Helaas is dat het afgelopen
jaar vanwege corona niet gelukt.

In oktober 2021 kwam de denktank voor het eerst bij
elkaar. Ze bezochten de voorstelling IK… eh ik in het
Grand Theatre in Groningen. Na de voorstelling gingen
we met elkaar in gesprek over hoe Het Houten Huis een
diverser publiek kan bereiken. We spraken onder andere
over de toegankelijkheid van theaters en voorstellingen,
over je kunnen identificeren met acteurs, medewerkers
of het verhaal van de voorstelling, over communicatie en
culturele verschillen in bijvoorbeeld humor.

Werkplaats Stad en Ommeland
We benaderden de werkplaats van Stad en Ommeland
met de vraag of zij de houten bomen van Het Houten
Huis in de Klas konden maken. De opdracht werd
met beide handen aangenomen. Ex-gedetineerden
en mensen met een taakstraf gingen er mee aan de
slag. Ze maakten 25 bomen voor ons, die in het nieuwe
schoolseizoen weer worden ingezet.

Het was een waardevolle eerste bijeenkomst. We gaan
de mensen van de denktank vaker uitnodigen, zowel
individueel als de hele groep.
Omkadering
We houden omkaderingsgesprekken: brainstormsessies
rondom het thema van voorstellingen. De uitkomsten van
deze sessies worden als input gebruikt voor de marketing
en educatie (o.a. voor het bepalen en hoe te benaderen
van verschillende doelgroepen). Bij iedere omkadering
worden mensen met een diverse achtergrond gevraagd
mee te denken.

Sint Martinus, voorstelling Stem Kwijt voor dak- en
thuislozen
Tijdens de Sint Martinusdagen, georganiseerd door de
stichting Groninger Volksvermaken en Sint Martinus
Pronkjewailn, speelde de voorstelling Stem Kwijt nu eens
niet voor 4- tot 7-jarigen, maar voor dak- en thuislozen
van alle leeftijden. Na het nuttigen van een maaltijd aan
mooi gedekte tafels in de Martinikerk, werden de gasten
persoonlijk uitgenodigd om naar deze korte voorstelling
te komen kijken. Meer dan 20 dak- en thuislozen zagen zo
de voorstelling. Ze waren geroerd door het poppenspel
en door het feit dat er speciaal voor hen gespeeld werd.

Doelgroepenmarketing
Daarnaast zetten we in op doelgroepenmarketing, in het
kader daarvan spraken we met de Alliantie van Kracht
en het Jongeren Perspectief Fonds. Beide organisaties
richten zich op armoede en schuldpreventie. Via
deze organisaties en de gemeenten bereikten we de
belangrijkste doelgroepen die we voor ogen hadden met
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FAIR PRACTICE CODE

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Het Houten Huis zet zich van harte in voor een eerlijke
en respectvolle bedrijfsvoering. Daaronder verstaan
we: solidariteit en duurzaamheid, transparantie en
vertrouwen.

In 2013 is Het Houten Huis in de BIS gekomen en is de
toenmalige Governance Code Cultuur geïmplementeerd.
De aanbevelingen zijn gebruikt als leidraad bij de
inrichting van de bestuurspraktijk. De keuze voor het
bestuur + directiemodel is toen bewust gemaakt,
omdat dit een grotere betrokkenheid van bestuurders
impliceert, wat wenselijk is voor een kleine organisatie
in ontwikkeling. Door het professionaliseren van de
organisatie functioneert de directie van Het Houten
Huis inmiddels meer als bestuurder en de Raad van
Bestuur meer als toezichthouders. In 2022 zal dit nieuwe
organisatiemodel dan ook worden ingevoerd.

We betalen alle medewerkers, stagiaires en zzp’ers
conform de cao Dans en Toneel. Ontwikkeling
en scholing worden actief gepromoot, ook voor
medewerkers met kortlopende arbeidscontracten.
We stellen alle medewerkers op de hoogte van de
mogelijkheden die het Sociaal Fonds Podiumkunsten
biedt. Vrijwilligers zijn echte vrijwilligers en geen
vervanging voor vaste medewerkers.

Het bestuur is professioneel, de bestuursleden hebben
ieder een eigen expertise. Samen hebben zij zicht op
de organisatie en de uitvoering van de doelstellingen,
minimaal drie keer per jaar is hier overleg over. Het
bestuur is actief betrokken bij het opstellen van
beleidsdoelen en wordt op de hoogte gehouden van de
dagelijkse gang van zaken.

Fair Practice is ook de leidraad bij alle contracten,
afspraken over beloning en het uitbetalen van dagen.
We sluiten meer (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten af
en indien er sprake is van een opdrachtovereenkomst
betalen we conform de richtlijnen van de cao uit.
We werken met gemotiveerd personeel, de medewerkers
weten dat onze budgetten beperkt zijn en dat we er
zorgvuldig mee omgaan. Kortom, de loonkosten worden
wel altijd goed in de gaten gehouden.
We delen zoveel mogelijk informatie met de
medewerkers.

Er wordt gewerkt met een jaarlijkse actielijst. Daarop
staan o.a. het voeren van directiegesprekken en
het evalueren van de codes. Er is een bestuurs- en
directiereglement waarin de verschillende taken
en verantwoordelijkheden van bestuur en directie
zijn vastgelegd. De verantwoordelijkheid m.b.t. de
dagelijkse leiding is grotendeels gedelegeerd aan de
directie. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk. Het
bestuursreglement eist ook een zelfevaluatie m.b.t. het
eigen functioneren.

Advies t.a.v. inzet steunmaatregelen voor
compensatie zzp’ers en behoud werkgelegenheid
Sinds juni 2020 heeft het Ministerie van OCW in totaal
vijf steunpakketten geregeld voor de cultuursector
om het wegvallen van de publieksinkomsten door de
lockdown te compenseren. Bij de aankondiging van
het eerste steunpakket, heeft de minister aangegeven
dat ze verwacht dat de steunmiddelen, waar mogelijk,
ingezet worden om zzp’ers volledig te compenseren voor
geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten
te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector
draaiende blijft. Helaas kon er ook het afgelopen jaar
slechts beperkt live gespeeld worden, omdat de podia
maar beperkt open waren. Desondanks zijn er door de
sector allerlei nieuwe initiatieven ontplooid om publiek te
bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen.

De externe accountant wordt volgens de regels van de
code benoemd en brengt verslag uit aan het bestuur.

Als werkgever hebben wij met behulp van de
steunmiddelen onze verantwoordelijkheid genomen
richting zzp’ers en werknemers met een tijdelijk
dienstverband. Branchevereniging NAPK, waarbij wij
aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond
en het bestuur van ACT (acteursbelangen) een richtlijn
opgesteld met het dringende advies zzp’ers na
annulering door te betalen volgens een rekenmethode
die rekening houdt met de duur van de opdracht en
termijn waarop geannuleerd wordt. (De richtlijn is op te
vragen bij NAPK.) Wij hebben deze richtlijn gehanteerd
voor onze opdrachtnemers.
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8
bestuur en
directie
Het bestuur van Het Houten Huis is betrokken. Alle
leden leveren een bijdrage op verschillende gebieden.
Daarnaast zijn de bestuursleden een belangrijke schakel
in het regionale netwerk.
Bij de werving van nieuwe bestuursleden maken we
gebruik van een profielschets. De zittingsduur en
honorering zijn vastgelegd in de statuten. De statuten
voorzien in een maximale zittingstermijn van 3 x 3 jaar
in plaats van de aanbevolen 2 x 4 jaar, bij de oprichting
van de stichting in 2011 is hiervoor gekozen op aanraden
van de notaris. Een aanpassing van deze termijn wordt
overwogen. De bestuurders ontvangen geen beloning
voor hun werk. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten
worden vergoed.

Het bestuur en de directie hebben regelmatig
contact. Het bestuur functioneert niet alleen als
controleorgaan maar ook als adviseur en klankbord.
Ideeën en voornemens worden besproken en getoetst in
verschillende overleggen.
De directie bestaat uit Elien van den Hoek (artistiek
leider theater en festivals), David van Griethuysen
(artistiek leider educatie en maatschappij) en Marieke
Böggemann (zakelijk leider).
De inkomens van de directie zijn vermeld in de
jaarrekening. Wij betalen geen topinkomens en derhalve
is een reflectie op de inkomens volgens de WNT niet
nodig.

Voorzitter:
Ard van der Tuuk (burgemeester gemeente
Westerkwartier) is aangetreden per 21-02-2018 als
bestuurslid en sinds 20-02-2020 benoemd tot voorzitter.
Hij heeft veel politieke ervaring in de regio en een daarbij
behorend groot netwerk. Voor Het Houten Huis is zijn
bestuurservaring een welkome aanvulling.
Penningmeester:
Ir. Anton E.M. Broenink (directeur Ultra-Centrifuge
Nederland B.V.) is aangetreden per 17-05-2013 en
tweemaal herbenoemd (tot 17-05-2022). Het bestuur is
blij met zijn grote betrokkenheid en kennis van zaken
m.b.t. de financiën.
Secretaris:
Sanne Smid (projectmanager wijkvernieuwing) is
aangetreden per 21-04-2020.
Zij brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied
van diversiteit en inclusiviteit, dat is een waardevolle
aanvulling voor de hele organisatie. Het helpt Het
Houten Huis diverser en inclusiever te maken.
Algemeen lid:
Elly Jonker (Directeur bedrijfsvoering SPOT Groningen)
is aangetreden per 04-05-2021. Haar grote expertise op
het gebied van theater, marketing en pr is een goede
aanvulling in het bestuur.
De nevenactiviteiten van de bestuursleden vind je in
bijlage 3.
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TEN SLOTTE
Verzoeken wij tot vaststelling van de door ons ontvangen
subsidies van 2021.
Wij danken alle subsidiegevers voor hun bijdragen.
Zonder al die subsidies zouden wij niet door kunnen
draaien zoals we nu doen, zouden er niet zoveel scholen
en leerlingen, jong publiek en volwassenen kunnen
genieten van betekenisvol theater vol verbeelding.
Namens het bestuur en alle medewerkers van
Stichting Het Houten Huis,

Blinde Vlek / foto: Moon Saris

Ir. Anton Broenink, penningmeester

Marieke Böggemann, zakelijk leider
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bijlage 1

TOTALEN 2021
Hier valt niets te halen

SV
speel
speel
beurten bezoekers beurten

VV
SV
speel
bezoekers beurten

VV
bezoekers

22

1.194

8

443

14

751

Blinde Vlek

1

28

0

0

1

28

Stem Kwijt

118

4.445

118

4.445

0

0

4

229

0

0

4

229

45

5.772

19

2.800

26

2.972

190

11.668

145

7.688

45

3.980

schooluitvoering PO

139

7.207

schooluitvoering VO

6

481

Echte vrouwen joggen in
regenpak
IK... eh ik

TOTALEN

SV specificatie

Overige activiteiten

90

3.921
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bijlage 2
cijfers Website
-

-

Afgelopen jaar kreeg onze website ruim 20.270 		
online bezoeken. Dit is een stijging van 30% ten 		
opzichte van 2020.
De advertenties waren in 2021 verantwoordelijk 		
voor ruim 18% van de online bezoeken.
De referrals brachten gezamenlijk 4% van de 		
website bezoeken en via Social kwam 4% op de 		
website. Facebook had hier het grootste aandeel
(90%).

1. Vergroten van de naamsbekendheid
We meten de naamsbekendheid aan de hand van het
aantal keer dat een advertentie is vertoond (impressies)
en het aantal bezoeken die onze website ontving vanuit
de advertenties (klikken).
De advertenties werden in 2021 ruim 59.150 keer 		
vertoond.
In 2021 bracht de Google Ad Grants zo’n 3.900 		
bezoeken naar onze website.
2. Promoten van voorstellingen
De algemene ‘Voorstellingen’ pagina werd in 		
2021 ruim 3.930 keer bezocht. De advertenties 		
waren verantwoordelijk voor ruim 10%.
In totaal werden alle voorstellingenpagina’s 		
2.890 keer bezocht. De best bezochte 			
voorstellingenpagina’s in 2021 waren:
1. IK... eh ik met 4.018 bezoeken, waarvan 5% van
de advertenties.
2. Hier valt niets te halen 2.092 bezoeken, 		
waarvan 3% van de advertenties.
3. Blinde Vlek met 1.847 bezoeken, waarvan 3% 		
van de advertenties.
4. Stem Kwijt met 700 bezoeken, waarvan 9% van
de advertenties.
5. Hotel Perdu met 639 bezoeken, waarvan 7% 		
van de advertenties.
3. Promoten van educatie
In 2021 werd de pagina ‘Educatie’ ruim 			
1.300 keer bezocht. Circa 10% was afkomstig 		
van de advertenties.
De pagina ‘Lesmaterialen’ werd afgelopen jaar 		
1.400 keer bezocht. De top drie kanalen waren: 		
Google Organisch (42%), Direct (39%) 			
en Google Ads (5%).
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Grafieken sociale media
Vergelijking doelgroepen Facebook en Instagram volgers

Trends in bereik Facebook en Instagram
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bijlage 3
Nevenfuncties bestuursleden
A.E.M. Broenink:
Lid Dagelijks Bestuur Topconsortia Kennis en 		
Innovatie-Gas.
A. van der Tuuk:
Voorzitter Vereniging van Groninger Gemeenten.
Lid Commissie Bestuur en Veiligheid Vereniging 		
van Nederlandse Gemeenten.
Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg.
Lid AB GR Veiligheidsregio Groningen.
Lid AB Eems Dollard Regio.
Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen.
Secretaris Menno Jeltema Stichting.
Voorzitter Bestuur Stichting Het Houten Huis 		
(theater) (onbetaald).
Lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen 		
en Trendburo Drenthe.
Voorzitter provinciale welstandscommissie Libau.
Ambassadeur Gemeenten4GlobalGoals.
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