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Onderwerp
Subsidie 2017 Stichting "Munttheater".
Voorstel

1.
2.

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2Ot7;
De subsidie 2017 definitief vast te stellen op € 1.136.154,- conform bijgevoegde

conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichtíng Munttheater heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2Ol7
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2OI7.

Argumenten
1.1 De stichting voldoetaan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.
Met Stichting Munttheater zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt voor de
activiteiten:

Het in stand houden van een theater waarin activiteiten worden aangeboden gericht op
een breed publiek (inclusief het gebouw), dat voorziet in:
¡ Het bieden van een theaterpodium aan sociaal culturele organisaties uit Weert;
¡ Het aanbieden van een professioneel, evenwichtig en pluriform theater- en
concertprogramma op een wijze dat eenieder daarmee in aanraking kan komen;
o Het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door, dan wel in samenwerking met
derden, mits niet in conflict met de hierboven genoemde doelstellingen.

Weert,
29 oktober 2018
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1.2. Het jaarverslag en activiteitenoverzicht 2017 geeft een goede inhoudelijke
verslaglegging over het jaar 2017.
Het jaarverslag 2Ot7 laat zien dat de professionele voorstellingen weer een stijgende lijn
vertonen qua bezoekersaantallen (29.605 in2OL7 t.o.v.22.460 in 2016). Ook andere
voorstellingen lieten een st¡jgende lijn zien waardoor het totale aantal bezoekers het
afgelopen jaar met bijna 22o/o gestegen is van 43.271 in 2016 naar 52.742 in 2Ol7.
Een weergave van de activiteiten die in 2Ot7 hebben plaatsgevonden ziet u op het
activiteitenoverzicht 20L7 dat is toegevoegd aan het jaarverslag.

In 2Ot7 heeft het Munttheater uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van de wet
bescherming persoonsgegevens. De gevolgen daarvan voor het gebruiken en bewaren van
de persoonsgegevens door het theater en het ticketing systeem dat gebruikt wordt zijn
ingrijpend.
De samenwerking met collega culturele instellingen RICK, Bibliocenter en Muziekcentrum
de Bosuil is in 2017 voortgezet. Voorbeelden van die samenwerking:
- In de programmering zitten voorstellingen die gezamenlijk worden gepromoot door
regelmatig'Cultuur bij de buren' mee te nemen in de nieuwsbrief;
- Samen met Bibliocenter zijn voorstellingen vertoond voor leerlingen uit het
basisonderwijs als ook korting geboden aan biebpashouders voor toneelvoorstellingen
gebaseerd op boeken;
- Het Munttheater neemt in het aanbod van verhuringen de Rick-zaal mee als locatieoptie;
- Voor Bospop heeft het Munttheater kaarten verkocht aan de Theaterkassa.
Verder heeft het Munttheater samenwerking gezocht met Theater de Huiskamer: voor het
eerst in seizoen 2Ot7-2OI8 programmeert het theater 4 cabaretvoorstellingen in overleg
met en in Theater de Huiskamer. Munttheater faciliteert de kaartverkoop en neemt deze
voorstellingen op in de theaterbrochure.

Het Munttheater heeft ook een sociaal-maatschappelijke waarde en draagt deze uit. Dat
doen ze door onderlinge verbindingen te leggen tussen mensen in de meest brede zin van
het woord. De ene keer door het ter beschikking stellen van de foyer, de andere keer door
een sociaal project met statushouders en ander inwoners van Weert. Enkele voorbeelden
van activiteiten die voortvloeien uit deze sociale taak:
- Het diner op Kerstavond in de foyer voor mensen die in sociaal opzicht eenzaam zijn
en/of een kleine portemonnee hebben, georganiseerd door de Werkgroep voor

-

Iedereen;
Samenwerking met Stichting Vier het Leven om mensen vergezeld door een vrijwilliger
te laten genieten van voorstellingen;
Aanbod van kaarten aan mensen van de Voedselbank met een focus op
fa m il ievoorstel
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;

Het organiseren van diverse projecten in het kader van Sociaal Domein samen met
leden van de Weerter serviceclubs, Vluchtelingenwerk en Punt Welzijn bijvoorbeeld om
de problematiek van mantelzorgers bespreekbaar te maken of om bewegen voor

mensen met dementie te stimuleren.

7.3 De jaarrekening 2017 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2017.
De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven

controleverklaring.
De jaarrekening 2OI7 laat zien dat er in 2077 een positief exploitatieresultaat is
gerealiseerd van€!7.220, dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit
resultaat heeft het theater gerealiseerd dank zij een aantal extra incidentele
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projectinkomsten en schenkingen aan de ene kant en het uitstellen van uitgaven aan de
andere kant. Conform eerdere gemaakte afspraken mag de stichting over de schenkingen
vrij beschikken en heeft ze hiervoor een (bestemmings)reserve aangelegd.
De balanspositie van het Munttheater is niet op alle onderdelen goed. Over de financiële
krapte en bijbehorende financiële risico's is in 2017 regelmatig ambtelijk en bestuurlijk
overleg geweest. Op verzoekvan uw college is hierover begin 2018 een uitgebreide
financiële analyse opgesteld (BW Dl-475951, 13-03-2018).

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidievaststelling is gelijk aan het voorschot
van € 1.136.I54,-

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Munttheater voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet bestuursrecht',
de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' en de verplichting dat de

activiteiten worden
Com mu
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itgevoerd conform de vastgestelde
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icatie/ participatie

Het bestuur van 'Stichting Munttheater' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Conceptbesch ikking
Jaarrekening 2OL7

Jaarverslag 2017
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