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“We zullen doorgaan, naakt in de orkaan” 
  

 - Ramses Shaffy -  
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Inleiding 
Aan het einde van het vorige verslagjaar, dat in het teken stond van ons jubileum, en aan het 
begin van 2020 hebben we te maken gehad met een kleine leegloop wat betreft leden. De 
laatste voorstelling heeft, voornamelijk door flink tegenvallende bezoekersaantallen en het 
genomen risico van spelen in de grote zaal van Spant!, een flinke hap uit onze financiële 
reserves genomen. Met deze twee gegevens trad een vrijwel geheel nieuw bestuur aan, dat 
nog amper was ingewerkt toen de Corona-crisis zich aandiende en onze activiteiten 
lamlegde. De plannen en de bijbehorende begrotingen en verwachte inkomsten (we hadden 
immers plannen om er financiëel weer bovenop te komen) konden de prullenbak in en we 
leefden met het kleine clubje leden van persconferentie naar persconferentie, in de hoop te 
horen dat we toch weer wat konden gaan doen. Kortom: crisis op meerdere fronten. 
 
Juist in zulke tijden blijkt het DNA van De Schakel te bestaan uit genen voor ‘overleven’ en 
genen voor ‘creativiteit’. Onder de overgebleven leden vormde zich een hechte groep die 
wekelijks contact hield via videobellen. Er ontstond een groep die via videobellen aan de slag 
ging met improvisatie, met als resultaat het script voor een nieuwe voorstelling. Er werden 
klussen gedaan in het clubgebouw die al lange tijd gewenst waren, maar er maar niet van 
kwamen. We ontdekten een hele nieuwe vorm van spelen en publiek bereiken middels een 
livestream op Youtube en Facebook, met een onverwacht groot bereik en onverwacht veel 
donaties. Het bestuur trad af, maar er stonden weer anderen op om een nieuw bestuur te 
vormen, want stoppen is geen optie. Het groepje leden – bestaande uit een ‘harde kern’ en 
een schil die even afstand nam in afwachting van activiteiten – bleef ondanks dat er weinig 
tot niets gebeurde toch lid. Geen enkele ‘Vriend van De Schakel’ zegde zijn donateurschap 
op. En samen vonden we een nieuwe manier om door te gaan. Op een andere manier. Terug 
naar af en ondanks vele drempels, hobbels, wegversperringen en sinkholes nieuwe wegen 
ontdekken. Nieuwe wegen naar onszelf, elkaar en ons publiek, nieuwe wegen naar de 
spotlight. Niet uitgaan van koste wat kost doen wat we willen en wat we altijd hebben 
gedaan, maar uitgaan van wat we voor elkaar kunnen krijgen met de mankracht en middelen 
die we hebben. Geen verplichtingen maar vrijwillige inzet en betrokkenheid. 
 
De komende tijd is onzeker. We weten niet wat we gaan doen, maar we zien het wel en gaan 
het vol vertrouwen tegemoet, dat zit in het DNA van De Schakel. We weten niet wat de 
toekomst ons brengt en welke wegen we gaan bewandelen, maar we weten dat we dat 
doen met een groep(je) enthousiaste en betrokken leden, die zich stuk voor stuk op hun 
manier inzetten om de club overeind te houden en voort te bouwen op de solide basis, die 
er altijd is geweest en voorlopig ook zal zijn. We zullen doorgaan. Dat doen we al ruim 85 
jaar, als een trotse eik, naakt in de oorkaan. En dat blijven we doen, hoe dan ook! 
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De vereniging 
Toneelvereniging De Schakel bestaat eind 2020 uit 16 leden. Begin 2020 waren dit er 23, er 
zijn divers leden vertrokken en er zijn geen nieuwe leden bijgekomen. 
 
We kennen statutair gezien een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en 2 algemene bestuursleden. 
 
Begin van het jaar hebben twee bestuursleden hun lidmaatschap opgezegd en hebben twee 
bestuursleden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Tijdens de ALV in februari zijn er vier 
nieuwe bestuursleden gekozen en was de samenstelling als volgt: Barry Randsdorp 
(voorzitter), Jacqueline Blom (secretaris), Debby Vermeulen (penningmeester), Laura 
Splinter (algemeen bestuurslid) en Mirjam Durlacher (algemeen bestuurslid). Dit bestuur 
begon met een financiële uitdaging na en aanzienlijke tegenvaller met de productie eind 
2019 en kreeg vlak na haar aantreden te maken met de Corona-crisis, waardoor de 
activiteiten van de vereniging nagenoeg stil kwamen te liggen. In november heeft het 
bestuur aangegeven zichzelf niet geschikt en ervaren genoeg te achten de vereniging uit 
deze crisis en situatie te loodsen. Tijdens een extra ALV is een nieuw bestuur aangetreden, 
bestaande uit Sidney Durlacher (voorzitter), Anne-Claire al Awqati – van Menk (secretaris) en 
Ben van Leeuwe (penningmeester). Allen hebben eerder in het bestuur gezeten en hebben 
het vertrouwen van de leden gekregen de vereniging overeind te kunnen houden en verder 
op te bouwen. Vanwege het lage aantal leden is besloten om voorlopig met een driekoppig 
(dagelijks) bestuur verder te gaan. 
 
Ook de commissies waar al enige jaren mee gewerkt werd zijn tijdens de extra ALV ‘herzien’. 
Het verdelen van de lasten en de verplichtingen die dat met zich meebracht, waren voor veel 
mensen te veel. Er is gekeken welke algemene of terugkerende taken er zijn en voor alle 
taken hebben zich vrijwilligers gemeld om deze op zich te nemen. Overige leden hebben 
aangegeven op verzoek van de verantwoordelijken bij te willen springen waar nodig. Wie dat 
wil kan nu extra inzet leveren op een klein stukje van de totale taken, en niemand is verder 
ergens toe verplicht. 
 
Begin 2019 telden we 26 “Vrienden van De Schakel” (donateurs) die de vereniging met een 
vaste bijdrage per jaar steunen en in ruil daarvoor korting krijgen op entreekaarten. Dit zorgt 
ook voor binding met een vast publiek. Ondanks dat er vanwege Corona geen echte 
voorstellingen waren, hebben onze Vrienden ons niet laten zitten: wij hebben geen 
opzeggingen gekregen, alle vrienden zijn nog altijd betrokken bij onze vereniging en steunen 
ons. Misschien wel juist nu. 
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Activiteiten 
Voorstellingen 
Goed Fout (geannuleerd) 
We zijn het jaar begonnen met repetities voor de voorstelling “Goed Fout”, een stuk met als 
thema (de nasleep van) de Tweede Wereldoorlog, dat in het kader van 75 jaar bevrijding vier 
keer gespeeld zou worden in ons SchakelTheater. Vanwege de eerste lockdown konden de 
repetities niet doorgaan en moesten we de voorstellingen, die gepland stonden voor juni, 
annuleren. 
 
NAAKT! (livestream) 
Na de eerste lockdown hebben we in een paar weken tijd een aantal kleine stukken 
geselecteerd die gespeeld konden worden met een kleine bezetting (maximaal 4 spelers in 
verband met het maximaal aantal mensen dat samen kon repeteren gezien de maatregelen). 
De sketches en eenakters werden om en om gerepeteerd. Op 5 september speelden we alle 
stukken tijdens een live-stream via Youtube en Facebook: een geheel nieuwe manier van 
spelen en van ons publiek bereiken. Het clubgebouw werd omgebouwd tot tv-studio: twee 
decors aan weerszijden van de ruimte en een presentatie-set aan de zijkant. In het midden 
stonden 3 camera’s opgesteld en er hing er eentje aan het plafond. De keuken werd 
omgebouwd tot regiekamer. In de uitzending werden de voorstellingen afgewisseld met 
korte filmpjes die vooraf waren gemaakt: making-of van de repetities, informatie over de 
vereniging en een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van een productie. De 
stream was gratis te bekijken voor iedereen. De promo op Youtube werd ruim 450 keer 
bekeken en de diverse promofilmpjes op Facebook samen meer dan 7800 keer! De 
livestream en de registratie (later online geplaatst) zijn op Youtube ruim 1800 keer bekeken 
en via Facebook ook nog eens door 338 mensen (live). Een publiek van ruim 2000 man voor 
één voorstelling: een unicum voor De Schakel en een heel groot succes! De stream was 
gratis te bekijken, maar mede door de professionele aanpak waren de reacties lovend en 
hebben mensen veelvuldig gehoor gegeven aan de oproep om een donatie te doen via de 
WhyDonate-pagina van De Schakel. Dit heeft ruim 500 euro opgeleverd. 
 
Na dit succes zijn we enige tijd stil blijven staan, in afwachting van mogelijkheden die er 
zouden komen na versoepeling van de maatregelen. Die bleven uit, sterker nog, er kwam 
een tweede lockdown vlak na de extra ALV. 

Activiteiten 
Vanwege Corona konden we geen andere activiteiten organiseren of hieraan deelnemen. We hebben 

geen SchakelTheaterCafé gehouden, er was geen ledenfeest en Bussum Cultureel ging ook niet door 
in fysieke vorm. 
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Cursussen 
Voor de zomerperiode hadden we diverse korte cursussen gepland. Het doel van deze 
cursussen was om meer mensen van buitenaf kennis te laten maken met de vereniging door 
een korte cursus van 3 á 4 avonden. Deze planning moest ook op de schop vanwege de 
Corona-maatregelen, maar tussen de lockdowns konden we een aantal cursussen wel door 
laten gaan met een maximum aan het aantal deelnemers. Er werd voornamelijk 
deelgenomen door leden en bekenden en er kwamen weinig ‘nieuwe’ mensen op af. Dit 
heeft dus  niet in nieuwe leden geresulteerd. Toch waren de cursussen zeer geslaagd en zijn 
we van plan dit in de toekomst te herhalen of uit te breiden. 
 
De cursussen die door konden gaan waren een cursus Stembevrijding door stembevrijder 
Marjo Brenters, Monoloog schrijven en spelen door Wilco Herrema (lid) en een cursus 
Spelen met gevoel door Sidney Durlacher (lid). De cursussen konden dankzij een kleine 
bijdrage van de deelnemers kostendekkend georganiseerd worden. 
 

Onderhoud clubgebouw/SchakelTheater 
Omdat de activiteiten tijdelijk hebben stilgelegen, konden we een aantal zeer gewenste 
werkzaamheden in het clubgebouw doen. Na een grondige opruim- en schoonmaakactie is er een 
nieuwe vloer gelegd, mede dankzij sponsoring. De versleten en vervuilde rode vloerbedekking diende 

als prima ondervloer voor nieuw, fris laminaat. Het leggen ging prima, alleen is de vloer door de 
zware spullen die erop stonden flink gaan opbollen en op sommige plekken beschadigd. Dit wordt 

nog hersteld. Daarnaast is, wederom mede door sponsoring van een aantal leden, al het 
conventionele theaterlicht vervangen door LED-verlichting, aangestuurd via de pc in plaats van een 
aparte lichtcomputer. Er zijn ook een aantal rgb-LED’s aan het scala toegevoegd, waardoor we meer 

met gekleurd licht kunnen doen. Een langgekoesterde wens van de techneuten en spelers is daarmee 
gerealiseerd en hier hebben wij bij de livestream in september al veel plezier van gehad. 
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Financieel jaarverslag 

Resultatenrekening 2020 
Het verslagjaar 2020 is in financieel opzicht ook relatief rustig verlopen vanwege de Corona 
situatie vanaf maart. 
 
Aangezien de activiteiten voor toneeluitvoering, ontwikkeling en ontspanning in voor- en 
najaar grotendeels zijn vervallen, zijn er geen opmerkelijke financiële zaken te melden. 
Er is mede door de negatieve afsluiting van het boekjaar 2019 gelet op de kosten en 
beperking van geplande uitgaven. 
 
Derhalve is het onderhoud van het gebouw grotendeels doorgeschoven naar het volgende 
jaar. 
 
Ook door donaties naar aanleiding van de online toneeluitvoering in juni kunnen we aan het 
eind van het jaar toch een licht positief resultaat noteren. 
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ALGEMEEN             

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
Bankkosten 

 
 € 150,00   € 135,15  

  
  

Afschrijving gebouw 
 

 € 1.000,00   € 1.000,00  
  

  
Afschrijving apparatuur  € 250,00   € 250,00  

  
  

Afschrijving inventaris 
 

 € 300,00   € 300,00  
  

  
Representatiekosten 

 
 € 150,00   € 130,00  

  
  

Administratiekosten 
 

 € 150,00   € -    
  

  
VIP kosten 

 
 € -     € -    

  
  

Verzekeringskosten 
 

 € 800,00   € 691,14  
  

  
Internetkosten 

 
 € 350,00   € 334,20  

  
  

Overige kosten 
 

 € 150,00   € 137,29  
  

  
Opbrengst contributie 

    
 € 3.500,00   € 3.158,00  

Vrienden bijdragen 
    

 € 600,00   € 455,00  
Opbrengst subsidies 

    
 € 500,00   € 500,00  

Creditrente 
    

 € -     € 0,02  
Diverse baten 

    
 € 250,00   € 465,76  

  
      

  
TOTAAL      € 3.300,00   € 2.977,78     € 4.850,00   € 4.578,78  

 

PR               

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
Website hosting 

 
 € 100,00   € 174,24  

  
  

Drukwerkkosten 
 

 € 100,00   € -    
  

  
Online promotie 

 
 € 100,00   € -    

  
  

Sponsoring 
    

 € 500,00   € 250,00  
Opbrengst advertenties 

   
 € 250,00   € -    

  
      

  
TOTAAL      € 300,00   € 174,24     € 750,00   € 250,00  
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PRODUCTIE             

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
ALGEMEEN 

     
  

Onderhoud apparatuur  € -     € -    
  

  
Kosten decor algemeen  € -     € -    

  
  

TOTAAL 
  

 € -     € -    
  

  
  

      
  

VOORJAARSVOORSTELLING 
    

  
Boekjes 

      
  

Opvoeringsrechten 
     

  
Externe regie 

     
  

Zaalhuur en techniek 
     

  
Licht- en geluidkosten 

    
  

Decor 
      

  
Kleding 

      
  

Diversen 
  

 € 1.150,00   € 239,68  
  

  
Kaartverkoop 

    
 € 1.250,00   € -    

TOTAAL 
  

 € 1.150,00   € 239,68  
 

 € 1.250,00   € -    
  

      
  

NAJAARSVOORSTELLING 
    

  
Boekjes 

      
  

Opvoeringsrechten 
     

  
Externe regie 

     
  

Zaalhuur en techniek 
     

  
Licht- en geluidkosten 

    
  

Decor 
      

  
Kleding 

      
  

Diversen 
  

 € 3.500,00   € -    
  

  
Kaartverkoop 

    
 € 3.850,00   € -    

TOTAAL 
  

 € 3.500,00   € -    
 

 € 3.850,00   € -    
  

      
  

TOTAAL      € 4.650,00   € 239,68     € 5.100,00   € -    
 

ONDERHOUD             

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
Onderhoud gebouw 

 
 € 1.800,00   € 195,00  

  
  

Schoonmaakkosten gebouw  € 200,00   € 91,00  
  

  
Gas, licht, water 

 
 € 1.700,00   € 1.698,69  

  
  

Gemeentelijke belastingen  € 350,00   € 111,94  
  

  
Verhuur gebouw 

 
 € -    

  
 € -     € -    

  
      

  
TOTAAL      € 4.050,00   € 2.096,63     € -     € -    
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SPEL & ONTWIKKELING           

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
Boekjes leescommissie  € 50,00   € 20,00  

  
  

Workshops 
 

 € 400,00   € -    
  

  
Cursussen kosten 

 
 € 2.500,00   € 525,00  

  
  

Cursus bijdragen 
    

 € 3.000,00   € 720,00  
Ledenbijdrage workshops 

   
 € 300,00   € -    

  
      

  
TOTAAL      € 2.950,00   € 545,00     € 3.300,00   € 720,00  

 

ACTIVITEITEN             

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
Inkopen bar 

 
 € 1.100,00   € 411,87  

  
  

Kosten recepties 
 

 € 150,00   € -    
  

  
Kosten ledenfeest 

 
 € 250,00   € -    

  
  

Kosten afterparties 
 

 € 100,00   € -    
  

  
Opbrengsten bar 

    
 € 2.500,00   € 1.062,26  

Bijdragen ledenfeest 
    

 € 200,00   € -    
  

      
  

TOTAAL      € 1.600,00   € 411,87     € 2.700,00   € 1.062,26  
 

RESULTATEN             

        POST     BEGROOT KOSTEN   BEGROOT BATEN 
ALGEMEEN 

 
 € 3.300,00   € 2.977,78  

 
 € 4.850,00   € 4.578,78  

PR 
  

 € 300,00   € 174,24  
 

 € 750,00   € 250,00  
PRODUCTIE 

 
 € 4.650,00   € 239,68  

 
 € 5.100,00   € -    

ONDERHOUD 
 

 € 4.050,00   € 2.096,63  
 

 € -     € -    
SPEL & ONTWIKKELING  € 2.950,00   € 545,00  

 
 € 3.300,00   € 720,00  

ACTIVITEITEN 
 

 € 1.600,00   € 411,87  
 

 € 2.700,00   € 1.062,26  
(UIT) RESERVE 

 
 € 150,00  

  
 € 300,00    

  
      

  
TOTAAL      € 17.000,00   € 6.445,20     € 17.000,00   € 6.611,04  
resultaat              € 165,84  
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Balans 2020 

             Balans 2020       

              ACTIVA     PASSIVA   
POST 

  
1-jan. 31-dec 

 
1-jan. 31-dec 

Gebouw 
  

 € 30.405,00   € 29.405,00  
  

  
Apparatuur 

 
 € 300,00   € 300,00  

  
  

Inventaris 
  

 € 2.305,40   € 2.205,40  
  

  
Kas 

  
 € 100,00   € -    

  
  

Kas bar 
  

 € 450,00   € 94,35  
  

  
ABN AMRO betaalrekening  € 325,00   € 359,68  

  
  

ABN AMRO spaarrekening  € 200,00   € 750,00  
  

  
Te ontvangen bedragen  € 45,00   € 15,00  

  
  

Overige vorderingen 
 

 € -     € -    
  

  
Vooruitbetaalde bedragen  € -     € -    

  
  

  
      

  
Kapitaal 

     
 € 33.430,40   € 32.402,17  

Herwaardering Apparatuur 
   

 € 100,00   € 250,00  
Herwaardering Inventaris 

   
 € 550,00   € 200,00  

Te betalen kosten 
    

 € -     € 277,26  
Vooruitontvangen contributie 

   
 € 50,00   € -    

Vooruitontvangen donaties 
   

 € -     € -    
  

     
    

TOTAAL      € 34.130,40   € 33.129,43     € 34.130,40   € 33.129,43  
  



Toneelvereniging De Schakel | Sociaal en Financieel Jaarverslag 2020 

 

 
Pagina 13 

Conclusie 
We hebben een zwaar jaar achter de rug gehad. Van stabiliteit was plotseling geen sprake 
meer. Toch hebben we ons er doorheen geslagen en we onszelf opnieuw weten uit te 
vinden. In tijden van crisis moet je terug naar de basis en opnieuw keuzes maken over 
dingen die altijd al deed en waarbij je geen reden had om het anders te gaan doen. 
 
We zijn financieel overeind gebleven omdat we vrijwel geen kosten hadden en wel wat 
onverwachte inkomsten konden genereren via donaties en sponsoring.  We zijn creatief 
uitgedaagd en hebben nieuwe vormen van spelen en publiek bereiken ontdekt, en met 
succes. We zijn een stuk kleiner geworden en hebben daarmee goed moet bespreken en 
opnieuw moeten vaststellen wat we willen en kunnen doen en wat haalbaar is. En waar we 
op termijn weer aan willen gaan bouwen. Een harde kern is overgebleven. Leden hebben 
zonder morren hun contributie doorbetaald en zijn lid gebleven, terwijl er weinig te beleven 
was. “Vrienden van De Schakel” hebben hun bijdrage betaald zonder hier iets voor terug te 
krijgen en niemand heeft deze teruggevraagd. We hebben dus toch nog altijd binding met 
een kleine maar trouwe groep mensen die deze vereniging overeind houdt en zorgt dat er 
straks nog altijd een solide basis is om weer op verder te bouwen. 
 
Wat de toekomst ons gaat brengen, dat weten we nog niet. We zullen per keer kijken wat 
we kunnen en willen doen op het gebied van producties en activiteiten. Wat haalbaar is met 
de mensen die we hebben. Er staat vrijwel niets meer vast, en daarmee is ineens alles 
mogelijk! We hebben er het volste vertrouwen in dat we met de mensen die er nu nog zijn 
De Schakel opnieuw kunnen uitvinden en mooie activiteiten kunnen blijven ondernemen op 
het gebied van amateurtoneel in de allerbreedste zin van het woord. 
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