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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ZEEPaanZEE.
Door de beperkingen die de corona-pandemie iedereen heeft opgelegd, is na 2020 ook in 2021 door 
veel van onze voorgenomen activiteiten een dikke streep gezet. Toch zijn er ook mooie resultaten te 
melden, reden om toch een jaarverslag uit te brengen.
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1 - over de stichting

De Stichting ZEEPaanZEE is opgericht op 21 december 2002.

Doel van de stichting is het ontplooien van (inter)culturele activiteiten in de gemeente Noordwijk en
daarbuiten. De Kamer van Koophandel heeft de stichting ondergebracht in de sector 
Dienstverlening voor Uitvoerende Kunst en dat is een goed passende omschrijving om aan te geven 
wat de stichting doet: theatervoorstellingen maken, educatieve trajecten opzetten, theaterlessen 
verzorgen voor verschillende leeftijdscategorieën en het bieden van voorstellingen in het 
TheaterHuis dat we sinds 2014 mogen huren van de gemeente.

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en bestaat uit voorzitter Frans Bruinzeel, secretaris 
Marie José Fles, penningmeester Hans van der Hoeven en Gerda van Kooten. In de loop van 2021 
trad Gerda van Kooten af en Albertien ten Have toe als bestuurslid.

Naast het bestuur kan de stichting gelukkig rekenen op tal van vrijwilligers die ieder hun onmisbare 
bijdrage leveren in het tot stand brengen van de theaterproducties: decorbouwers, rekwisieten, kap 
en grime, kleding, logistiek etcetera. Zonder deze vrijwilligers zou de stichting haar werk niet 
kunnen doen en de stichting is hen dan ook bijzonder veel dank verschuldigd.

De artistieke realisering vertrouwt de stichting al jaren toe aan Martine Zeeman, theatermaker en 
regisseur. Zij wordt daarin bijgestaan door een professionele productieleiding.
Wij streven ernaar zoveel mogelijk met (Noordwijkse) amateurs te werken, maar afhankelijk van 
aard en omvang van ons vlaggenschip, de jaarlijkse grote theaterproductie, wordt ook een beperkt 
aantal professioneel opgeleide acteurs gevraagd voor de dragende rollen. De cast wordt 
gecompleteerd met amateur-acteurs.
Voor de muzikale omlijsting worden beroepsmusici gecontracteerd en ook techniek, zowel audio-
visuele onderdelen van de voorstelling als licht en geluid kunnen niet anders dan uitbesteed worden 
aan professionals.

Dat maakt een theaterproductie op lokaal niveau kostbaar. Niet zonder de incidentele financiële 
steun van culturele fondsen kan de stichting dergelijke producties mogelijk maken. Maar meer nog 
is het de structurele steun door de gemeente Noordwijk die de culturele activiteiten van de stichting 
faciliteert en de stichting is de gemeente dan ook veel dank verschuldigd en dat spreken we op deze 
plek nog maar eens nadrukkelijk uit.

Corona heeft ervoor gezorgd dat veel van de geplande activiteiten niet konden doorgaan. In normale
tijden heeft de stichting drie hoofdactiviteiten: het (laten) verzorgen van theaterlessen, 
voorstellingen in het TheaterHuis en het produceren van een jaarlijkse theaterproductie.

Daarnaast worden projecten uitgevoerd samen met of in opdracht van andere organisaties, zoals 
bijvoorbeeld Bevrijding Festival Noordwijk, Samen voor Vrede, Open Monumentendag Klassendag
en De Oude Dorpskern Muzikale Kerstwandeling.
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2 - overzicht van educatieve activiteiten

In het TheaterHuis worden toneellessen aangeboden aan jeugd, jongeren, volwassenen en senioren.

Van september tot en met juni zijn er toneellessen op de dinsdagmiddag, woensdagavond en in 
verschillende weekenden. Met de jeugd- en jongerengroepen wordt er toegewerkt naar een 
afsluitende presentatie of voorstelling voor publiek in het TheaterHuis, maar soms ook op locatie 
zoals in vorige jaren in de wijngaard Lidrusgaarde of in het Piet Florisdal.

Deze educatieve activiteiten hebben zeer geleden onder de corona-berperkingen.

Jongeren
Noodgedwongen werden de lessen deels online gegeven of in kleine groepjes buiten. Slechts enkele
keren konden groepen met inachtneming van de geldende voorschriften bij elkaar komen om in het 
TheaterHuis te repeteren. Toch heeft deze ongebruikelijke werkvorm tot een mooi resultaat geleid. 
Jongeren hebben zelf scenes ontwikkeld over de thema’s oorlog, vrede en vrijheid, Op 5 mei zijn 
deze verhalen in samenwerking met de Stichting Samen voor Vrede bij Bollenstreek Omroep in een 
speciaal radioprogramma o.l.v. Wilma Gudmonsson voorgedragen.

Op 7 juni 2021 werd in opdracht van vereniging De Oude Dorpskern de muzikale familie-
voorstelling Diagnose K.I.N.D. gespeeld door de jongerengroep van Theaterhuis Noordwijk. Dat 
het de eerste voorstelling in De Muze was na de lockdown, maakte het een speciaal moment. Coen 
Zeeman begeleidde de voorstelling met live muziek.
Aanvankelijk zou op locatie in Noordwijk Binnen worden gespeeld, maar nieuwe coronaregels 
maakten dit onmogelijk; de voorstelling moest uitwijken naar een binnenlocatie.
In het bijzijn van wethouder Roberto ter Hark en burgemeester Wendy Verkleij nam hoofdpersonage
Tommy het publiek mee: zijn ouders laten hem voortdurend alleen vanwege hun drukke en gehaaste
levens. Tijd voor elkaar is er niet en Tommy zit beklemd in een vaste structuur. Alleen oma ziet de 
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realiteit onder ogen. Tommy ontsnapt in zijn eigen fantasiewereld. Dat doet hem in de medische 
wereld belanden en hij moet aan de pillen. Tommy’s apathie opent uiteindelijk zijn ouders de ogen: 
hij wil gewoon kunnen spelen met zijn ouders, met aandacht en tijd voor elkaar. In zijn 
fantasiewereld ontmoeten ze elkaar opnieuw en slaan ze als gezin een nieuwe weg in.

   

Na de voorstelling zijn de bezoekers getrakteerd op muziek van Coen Zeeman.
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Volwassenen
De volwassengroep onderzoekt in haar wekelijkse toneellessen tal van theaterwerkvormen. Op 
verzoek of uitnodiging worden acts bedacht en uitgevoerd op locatie of in het TheaterHuis. Ook 
bezoeken ze gezamenlijk theatervoorstellingen, waarbij een kijkje achter de schermen zo’n bezoek 
extra interessant maakt.
Voor deze groep is opnieuw het seizoen heel anders gelopen dan andere jaren. Door de lockdown 
werden de lessen online aangeboden, maar dat was niet voor iedereen een even groot genoegen. Een
aantal deelnemers laste daarom een pauze in.
Toch heeft het geleid tot nieuwe ontdekkingen, juist door te moeten improviseren. Online theater 
kon na versoepeling live gespeeld worden in de theaterles op Veldzicht. Helaas nam bij een 
volgende nieuwe lockdown het aantal deelnemers weer verder af.
In het najaar zijn de lessen met een kleinere groep voortgezet op locatie bij Museumboerderij 
Veldzicht en op het strand, waar voldoende ruimte is om veilig met elkaar te kunnen werken.
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3 - voorstellingen in het TheaterHuis

Het TheaterHuis kent zijn fysieke beperkingen, er is in principe plaats voor zo’n vijftig bezoekers 
per voorstelling. Corona-maatregelen maakten een deel van het jaar elke voorstelling onmogelijk en
verder gold grotendeels de beperking tot maximaal 30 bezoekers per voorstelling. Het brengen van 
voorstellingen met zo’n beperkt aantal bezoekers leidt commercieel gezien meestal tot een tekort en
dat kan de stichting zich echt niet permitteren. Dat haalde dus een streep door de plannen om hier 
minstens eenmaal per maand een voorstelling te brengen.

Toch is het gelukt op 12 september 2021 de Klassendag voor Stichting Monumentenzorg in het 
TheaterHuis te realiseren met als thema Eeuwig Onderwijs in Noortuk.

Het TheaterHuis nodigt regelmatig scholen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uit om te 
komen kijken bij voorstellingen. Zo’n kleine tweehonderd scholieren bezochten als onderdeel van 
het scholierenaanbod de voorstelling Vroeger was het allemaal veel beter.

Leerlingen uit groep acht van Bronkhorstschool, Hoffene, Witte School, Klaverweide en 
Schapendel konden genieten van de voorstellingen. Het TheaterHuis van Martine Zeeman maakte 
naar aanleiding van Monumentendag een voorstelling over de geschiedenis van het onderwijs in 
Noordwijk. Eeuwig onderwijs in Noortuk is een interactieve voorstelling. Leerlingen hielpen op het 
toneel, zongen mee met de liedjes en beantwoordden rekenvragen.

Van de Nonnenschool tot de Franse school, verschillende soorten scholen en onderwijs kwamen in 
de voorstelling aan bod. Ook werd de strijd tussen Binders en Zeeërs op een ludieke manier in beeld
gebracht door acteurs Dana Zeeman (als Keetje van Duin), Rens Tienstra (als Koenraad) en Martine
Zeeman (als Matres).
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foto: Richard van Egmond
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4 - (co)producties met andere organisaties

Ook in 2021 is weer samengewerkt met een aantal organisaties, voor welke al dan niet in 
coproductie theaterproducties werden ontwikkeld. Helaas konden ze niet allemaal uitgevoerd 
worden zoals de Tuinenmarkt en de Muzikale Kerstwandeling van vereniging De Oude Dorpskern.

Om in deze lastige tijden iets terug te geven aan de kinderen en families in de wijk verraste 
vereniging De Oude Dorpskern de buurtbewoners met de familievoorstelling Diagnose K.I.N.D. in 
theater de Muze.

Aanvankelijk gepland in de tuin van heer Van der Wiel aan het Lindenplein moest de voorstelling 
door veranderende corona-maatregelen verplaatst worden naar een ruime binnenlocatie en zo werd 
dit de eerste voorstelling in De Muze na de lockdown. De voorstelling werd gespeeld door de 
jongerengroep van het TheaterHuis.

De Klassendag van Comité Open Monumentendag, en de 5 Mei viering van de Stichting Samen 
voor Vrede konden gelukkig wel doorgaan.

Op 5 mei werd in de studio van Bollenstreek Omroep een live Bevrijdingsdagprogramma 
georganiseerd door de Stichting Samen voor Vrede. De jongerengroep droeg bij presentatrice 
Wilma Gudmundsson zelfgeschreven teksten en fragmenten voor over oorlog, vrede en bevrijding.
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5 - professionalisering en ontwikkeling

Met gepaste trots mogen we melden dat ZEEPaanZEE sinds juli 2020 geaccrediteerd is door de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en als erkend leerbedrijf mbo-studenten
mag opleiden in de beroepspraktijk. Een en ander krijgt vorm in de stageplaatsen die wij sinds vorig
jaar aan studenten kunnen aanbieden binnen onze projecten. Inmiddels hebben we met twee 
stagiaires van de theaterschool Arnhem gewerkt in de productie Wat zou jij doen?

De betrekkelijke rust door de corona-beperkingen bood wel gelegenheid om over de toekomst van 
de stichting na te denken. Met de grote theaterproducties hebben we veel lof geoogst. En ook de 
educatietrajecten, toneellessen, en programma’s in het TheaterHuis zijn goed ontvangen. Het gaat 
dus best goed, maar hoe ziet de toekomst van ZEEPaanZEE er uit?

Om op dit soort vragen een antwoord te vinden, hebben wij een aantal mensen uitgenodigd voor een
Droomsessie onder leiding van Menko Wiersema, die uitgebreide ervaring heeft met dit type 
bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond corona-proof in juni plaats in het TheaterHuis.

De droomsessie is een methodiek die wordt gebruikt om de verschillende dromen en visies van 
participanten te verbinden tot één gezamenlijke droom, als basis voor samenwerking. In Noordwijk 
is met de droomsessie (over gezondheid) succesvol geëxperimenteerd en heeft de werkwijze mede 
geleid tot de kuuroord-status van Noodwijk.

Voor deze droomsessie werden klanten, gebruikers, aanbieders en sponsors van de  
theaterproducties, toneellessen, buitentoneel, culturele evenementen etc. uitgenodigd. Het doel is de
wensen en dromen van klant, aanbieder en sponsor bij elkaar te brengen in een wervende en 
enthousiasmerende gezamenlijke droom.
In de droomsessie zelf werd aan de deelnemers gevraagd wat zij belangrijk vinden (van 
ZEEPaanZEE en het Theaterhuis) en waarom. Hiermee kwamen achterliggende doelen en waarden 
in beeld op basis waarvan een verbinding wordt gezocht. In het tweede deel van een droomsessie 
wordt aan de deelnemers gevraagd zoveel mogelijk dromen, beelden en initiatieven te benoemen 
die horen bij wat zij belangrijk vinden. Na de droomsessie worden de ideeën en dromen geordend 
en ondergebracht in een zogeheten doel-middelen hiërarchie. Deze zal de basis vormen voor de 
eerste aanzet tot een jaarprogramma en een gezamenlijke droom van aanbieder, klant en sponsor 
van ZEEPaanZEE en het Theaterhuis.

Na een veelbelovende start met een tiental enthousiaste mee-dromers hebben we dit traject echter na
de tweede bijeenkomst moeten opschorten vanwege corona. Zodra fysieke bijeenkomsten weer zijn 
toegestaan, hopen we de draad weer op te pakken.

Op basis van de gesprekken en de input uit de droomsessie-bijeenkomsten hebben we vier modellen
ontwikkeld. Deze modellen geven elk een richting waarin ZEEPaanZEE zich zou kunnen 
ontwikkelen. Deze modellen hebben we afgezet tegen de hoofdthema’s uit de droomsessie en 
aangevuld met in onze ogen ontbrekende thema’s. Vanuit dit perspectief gaan we het vervolg in.
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6 - de jaarlijkse grote productie: Frida Kahlo, Con Amor

Idee, script en regie: Martine Zeeman
Actrices: Itzel Medecigo, Damaris de Jong en vijf amateur-figuranten
Musici: Humberto Albores, Canek Cabrera en Juan Muñoz
Regie assistenten: Danielle Meijboom en Steef Kersbergen
Productieleiding: Nick Fleuren
Choreografie: Nick Fleuren en Frank Beurskens
Kostuums: Robbert Elbers en Madam Durant
Decor: Kees Imthorn en Harry van Duijvenbode
Licht en geluid: Wannes van der Veer
Techniek: Peitsman Licht en Geluid BV
Licht ontwerp: Mitchell Dobbelstein
Geluid: Ramon van der Veen
Vormgever beeld en drukwerk: Stef Mooren
Fotografie: Wim Kersbergen
Vrijwilligers coördinatie: Hermien Verburg leidde 16 vrijwilligers off-stage
Locatie: Klein Leeuwenhorst
Stretchtent: Maessen Tentsupply
Voorstellingen: zeven, vanaf vrijdag 26 aug. t/m zaterdag 4 sep 2021 (matinee)
Kaartverkoop: online à €25 pp. VIP Arrangement €35, Scholieren €17,50
Bezoekersaantal: maximaal 100 per voorstelling.

Achtergrond
ZEEPaanZEE stelt zich ten doel jaarlijks een grote voorstelling te maken waarbij maatschappelijke 
relevantie en intermenselijke verbinding uitgangspunten zijn. Dat heeft geleid tot een aantal zeer 
gewaardeerde producties. Ook in Frida Kahlo Con Amor zochten we naar verbinding met het 
heden. De coronacrisis heeft naast economische ook grote fysieke en mentale gevolgen voor de 
samenleving. Menigeen voelt eenzaamheid en pijn. Hoe komen we die te boven? Waar halen we de 
veerkracht vandaan? Breder bekeken gaat het om maatschappelijke thema’s als identiteit, gender, 
feminisme en inclusiviteit: meer begrip opbrengen voor elkaar. Con Amor: met liefde!
De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) is zonder twijfel een van de bekendste en meest geliefde 
kunstschilders ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, veelbewogen leven en bijzondere 
levensstijl deden Kahlo uitgroeien tot een wereldwijd icoon en cultfiguur. Maar meer nog is Kahlo’s
persoonlijke veerkracht de inspiratiebron bron voor deze voorstelling geweest.
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Script
Voor het script zijn tekstfragmenten gebruikt uit Helmert Woudenbergs theaterstuk De duif en de 
olifant over de turbulente relatie van Frida Kahlo en Diego Rivera. In overleg met Woudenberg 
selecteerde Martine Zeeman een aantal fragmenten en bracht deze samen met persoonlijke brieven 
en dagboekaantekeningen van Kahlo. Aangevuld met andere Mexicaanse en eigen teksten werd het 
een unieke voorstelling waarin ook lokale muziek en zang als essentiële onderdelen zijn.

Cast
Vanaf de start was duidelijk dat de voorstelling tot in details een Mexicaanse sfeer zou moeten 
ademen en daarom werd gezocht naar een cast waarmee die sfeer optimaal kon worden bereikt. 
Martine Zeeman koos ervoor de verschillende episoden uit het leven van Kahlo en Diego Rivera te 
laten spelen door slechts twee actrices die bovendien ook goed moesten kunnen zingen.
Itzel Medecigo, de Mexicaans-Nederlandse mezzosopraan, bleek de juiste persoon om de eerste 
hoofdrol te spelen. Met Damaris de Jong werd het ideale duo gevormd om de verschillende 
levensfasen inhoud te geven. Via Itzel werd contact gelegd met drie in ons land werkende 
Mexicaanse musici die uitstekend de gewenste sfeer wisten te bereiken.

Voorprogramma
In samenwerking met de Wereldwinkel en restaurant Cencalli, la Casa del Maiz werden bezoekers 
voorafgaand aan de voorstelling ontvangen met een drankje en een hapje, waarna  regisseur Martine
Zeeman een inleiding over het leven en werk van Frida Kahlo hield.
Om de Mexicaanse sfeer te versterken was de lokale Wereldwinkel uitgenodigd, met handgemaakte 
producten uit Mexico. De authentieke Mexicaanse hapjes en drankjes werden verzorgd door 
Restaurant Cencalli uit Den Haag, dat voor de gelegenheid bij de voorstelling hun tent had opgezet.
Deze twee toevoegingen zorgden voor een festivalachtige sfeer op de speellocatie.

Foto’s MJ Fles

Locatie
Aanvankelijk was het plan deze productie te combineren met het Schildersfestival Noordwijk, maar 
dat bleek niet haalbaar. Wel bleek het mogelijk samen te werken met Opera aan Zee die eerder 
producties had gerealiseerd op landgoed Klein Leeuwenhorst.
Dankzij de bereidheid van de bewoners ons ‘circus’ gedurende veertien dagen te ontvangen, hebben
we Frida Kahlo Con Amor daar kunnen spelen.
Opera aan Zee heeft vervolgens een deel van de voor onze voorstelling gecreëerde voorzieningen 
kunnen gebruiken door aansluitend hun voorstellingen daar te laten plaats vinden.



jaarverslag 2021 Stichting ZEEPaanZEE

landgoed Klein Leeuwenhorst - foto: gemeente Noordwijk

Pers en publiciteit
Eenmaal aangekondigd via website, nieuwsbrieven, sociale media en publicatieborden langs de 
wegen in de regio, bleek al snel dat de belangstelling groot was; de kaartverkoop verliep 
overrompelend snel en uiteindelijk zijn alle zeven voorstellingen uitverkocht tot het maximaal 
toegestane aantal bezoekers.

Graag noemen we hier ook de samenwerking met Cobra Museum voor Moderne Kunst dat in mei 
van dit jaar een bijzondere privécollectie over Frida Kahlo toonde, waar wij onze affiches en flyers 
mochten presenteren. Ook het Drents Museum, waar dit najaar een bijzonder Kahlo tentoonstelling 
van start gaat, heeft onze affiche meegenomen in nieuwsbrieven en op de website. Paul Klarenbeek,
de coördinator Marketing en Communicatie van het Drents Museum heeft de première van onze 
voorstelling meegemaakt en was daarover zeer enthousiast.

Uitingen in de regionale pers waren lovend. Frida Kahlo staat volop in de belangstelling. Het Cobra 
Museum in Amstelveen trekt drommen bezoekers met een tentoonstelling over haar werk. Het 
Drents Museum volgt in het najaar. Daarnaast draait in de bioscopen een film over het leven van de 
Mexicaanse kunstenares. De Noordwijkse theatermaker Martine Zeeman voegt daar nu de muzikale
voorstelling Frida Kahlo, con Amor aan toe.

Martine Zeeman (links) met musice en actrices - foto: Hielco Kuipers ©
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Hoog bezoek tijdens première
Op de avond van de première, waarvoor natuurlijk alle subsidiegevers waren uitgenodigd, mochten 
we ons ook verheugen in het bezoek van de Mexicaanse Ambassade. Noordwijks burgemeester 
Wendy Verkleij en wethouder Cultuur Roberto ter Hark waren er om hen te ontvangen.

Foto links: Mr. Torres Córdova en echtgenote, MJ Fles, Martine Zeeman en F. Bruinzeel
Foto rechts: R. ter Hark, W. Verkleij en Mr. Torres Córdova en echtgenote

Educatietraject
Bij deze voorstelling werd een educatietraject ontwikkeld voor de jeugd, gericht op de groepen 7 en
8 van de basisscholen. Op vrijdag 3 september hebben zo’n 250 schoolkinderen in twee grote 
groepen deelgenomen aan het speciale jeugdprogramma. Aangepast aan de leeftijd vertelde 
regisseur Martine Zeeman het verhaal van Frida terwijl er een aantal scenes werd gespeeld.
Tweede deel van het programma was een schilder-workshop waarbij de kinderen onder begeleiding 
van een bekende kunstschilder uit Noordwijk uitgedaagd werden, liggend op de grond, hun eigen 
portret te schilderen om zo bij benadering te ervaren hoe het voor Frida moet zijn geweest toen zij, 
herstellend van haar ongeluk, in bed begon met schilderen. Het leverde een indrukwekkende 
ervaring op en toen de schilderijen later op de scholen werd afgeleverd bleken docenten en 
leerlingen nog steeds vol van het programma dat ongeveer 1 uur en 30 minuten per groep duurde.

Duurzaamheid
Ons beleid is gericht op duurzaamheid en hergebruik van materialen. Bij de bouw van decors werd 
voornamelijk gebruik gemaakt van sloopmateriaal en andere recyclebare materialen. Ook bij de 
kostuums, rekwisieten, maskers en dergelijke werd zo veel mogelijk eerder gebruikt materiaal 
ingezet.
Voor de voorstelling werd een tijdelijke voorziening getroffen door het plaatsen van een semi-open 
tentconstructie van een milieu-gecertificeerd bedrijf. 

Evaluatie met vrijwilligers
Het welslagen van projecten als deze is in hoge mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We 
prijzen ons gelukkig met een grote groep van enthousiaste mensen die bereid is de handen uit de 
mouwen te steken.
Als dank voor hun inzet hebben we op vrijdag 1 oktober alle vrijwilligers gefêteerd met een zeer 
geslaagde bijeenkomst waar onder het genot van een hapje en een drankje over het project werd 
nagepraat en leermomenten werden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft bovendien weer bijgedragen 
aan de onderlinge vriendschapsband.

Financieel resultaat 
Onze eerste begroting voor deze theaterproductie beliep meer dan € 50.000. Vanwege corona 
moesten we rekening houden met een beperkt aantal bezoekers waardoor de opbrengst uit 
kaartverkoop werd begroot op  €11.350 voor zes voorstellingen. Vanuit de gemeente was €10.400 
beschikbaar waardoor we voor bijna €29.000 bij andere (cultuur)fondsen zouden moeten 
aankloppen. Dat bleek niet haalbaar en dwong ons de begroting bij te stellen tot ca. € 42.000. Maar 
ook dan zouden we zo’n €6.000 tekort komen. Met een extra bijdrage van de gemeente Noordwijk 



jaarverslag 2021 Stichting ZEEPaanZEE

en door er zeven voorstellingen van te maken durfden we dat toch aan. Omdat bovendien alle 
kaarten werden verkocht is de opbrengst meegevallen.
Dankzij enige inkomsten uit extra vriendenacties en de Anjeractie van het Prins Bernhardfonds is 
het project met een verlies van €1.000 afgesloten.

Tableau de la troupe, gasten en bestuur na afloop van de première op 28 augustus 2021
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7 - financiën

De stichting ZEEPaanZEE heeft niet de doelstelling winst te maken en heeft in haar bijna 20 jarige 
bestaan dan ook nauwelijks eigen reserves opgebouwd. Het beleid is erop gericht voorstellingen te 
maken die voor een breed publiek toegankelijk zijn door de toegangsprijzen zo laag mogelijk te 
houden. Met de opbrengst van de kaartverkoop dekken we meestal slechts een kwart van de kosten. 
Voor een sluitende dekking van uitgaven zijn we (te) sterk afhankelijk van donaties van vrienden, 
sponsoring door bedrijven, subsidies van de gemeente Noordwijk en van (cultuur)fondsen die ons 
werk willen steunen.
Vooral bij grote producties werken we daarom met een go/no go datum waarop er voldoende 
financiele zekerheid moet zijn om de productie te kunnen realiseren en contracten met partijen aan 
te durven gaan. De achterliggende jaren lukte dat gelukkig nog, maar we bespeuren een verandering
bij subsidiegevers: steeds vaker worden subsidieverzoeken afgewezen, vaak om onduidelijke 
redenen.

De gemeente Noordwijk heeft onze activiteiten altijd substantieel gesteund en dat is zeker ook in 
2021 het geval geweest. Vanwege de corona beperkingen zijn de exploitatie resultaten op delen van 
de begroting flink tegengevallen, maar ook daarin is de gemeente ons in maart 2021 ruimhartig 
tegemoet gekomen door uit het gemeentelijke Corona Noodfonds een bedrag toe te kennen van 
€ 3.620 vanwege de afname van deelnemers aan toneellessen, het wegvallen van inkomsten van het 
TheaterHuis en het wegvallen van de jaarlijkse productie voor Open Monumentendag – 
Klassendag.

We hebben het boekjaar 2021 kunnen afsluiten met klein overschot van € 115. Het balanstotaal is 
nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

Zie de bijlage voor het exploitatie-overzicht en de balans.
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8 - plannen voor 2022

Voor 2022 hebben we weer een aantal activiteiten in de pijplijn en hopen we vooral ook de 
toneellessen weer op te kunnen pakken. Nog niet alles is goed uitgewerkt, maar de ideeën zijn er.

Toneellessen
In het eerste half jaar zullen de corona beperkingen ons nog parten spelen; alleen met de jeugd en 
jongeren zijn de lessen weer hervat, maar ook dat loopt nog niet altijd even vlot. De hapering in de 
continuïteit veroorzaakt door corona-maatregelen heeft veel mensen op andere paden van 
vrijetijdsbesteding gezet. We zullen een extra inspanning moeten doen om vooral jeugd weer naar 
toneellessen te krijgen.
Zodra het mogelijk is zullen de lessen voor alle groepen weer worden hervat.

TheaterHuis
In Het TheaterHuis zullen pas in de tweede helft van het jaar weer voorstellingen worden 
georganiseerd, want de onzekerheid rondom de beperkende maatregelen heeft ertoe geleid dat er 
niet veel voorstellingen voorbereid zijn.
Niettemin: dit kleine theater leent zich uitstekend voor try-outs, art house films, nieuwe muziek en 
andere wat meer experimentele producties van beroepskunstenaars.

Jaarlijkse grote productie
De jaarlijkse grote productie staat op dit moment nog niet volledig in de steigers, maar er wordt wel
hard aan gewerkt. Regisseur Martine Zeeman is voor onderzoek en werk afgereisd naar Zuid-
Afrika. Centraal in de nieuwe productie staat het leven van een Zuid-Afrikaanse die zich 
ontworstelt aan de townships en haar leven in eigen hand neemt met als resultaat haar succes in de 
wijnbouw van Stellenbosch.

Voorstellingen door en voor leerlingen
Weeshuis van de Waarheid is een voorstelling geschreven en gespeeld door jongeren. Een detective 
onder leiding van Martine Zeeman.

College tour
In het najaar wordt een rondgang gedaan langs middelbare scholen met de intentie jongeren te 
werven voor toneellessen.

Open Monumentendag
Op de jaarlijkse Klassendag, als die weer terugkomt, willen we voor scholieren een voorstelling op 
locatie verzorgen.

Stichting Samen voor Vrede
Op 5 mei zal met jongeren en volwassenen worden meegewerkt aan het Bevrijdingsfestival.

Tweede fase Droomsessies
De droomsessies die voortijdig afgebroken moest worden, willen we weer oppakken om 
verschillende dromen en visies van participanten te verbinden tot een gezamenlijke visie, op basis 
waarvan we ZEEPaanZEE de komende jaren in willen dragen.
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bijlage - jaarrekening 2021

Exploitatie 2021

cursussen + projecten = educatie theaterhuis frida kahlo diversen totaal
Kosten

gage en kosten docent -5000 -5000 -5000
huur en kosten theaterhuis -1000 -250 -1250 -2192 -1500 -4942

productiekosten -3232 -3232 -39912 -43144
algemene kosten -1000 -250 -1250 -500 -546 -1048 -3344

donatie bestemmingsreserve 0 -750 -750

subtotalen -7000 -3732 -10732 -2692 -41958 -1798 -57180

Baten
cursusgelden deelnemers 2498 2498 2498

fondsen 0 9500 9500
kaartverkoop / -uitkoop 3507 3507 16419 19926

gages en opbrengsten diversen 0 423 423
subsidie gemeente Noordwijk 4500 225 4725 2700 15698 1200 24323
bijdragen Vrinden van ZEEP 0 340 235 575

opbrengsten theterhuis 0 50 50

subtotalen 6998 3732 10730 2750 41957 1858 57295

totaal -2 0 58 -1 60

winst / verlies 115

Balans 2021

2020 2021

Activa
rekening courant 20880 13652

spaarrekening 17 0
boekwaarde vaste activa 0 3001

te ontvangen btw 0 3949
overlopendeposten 351 305

totaal 21248 20907

Passiva
resultaat lopend boekjaar -74 115

eigen vermogen -18 -92
reserve licht en geluid 1718 2468

overlopende posten 8717 8313
achterstallige gages 9453 10103

te betalen btw 1452

totaal 21248 20907
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