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Subsidie 2018 Stichting "Munttheater"

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2OIB;
2. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op € 1.149.886,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking.

Inleiding

Het bestuur van Stichting Munttheater heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2018
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2018.

Argumenten

1.1 De stichting voldoet aan 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 Weet;. Het aanbieden van een professioneel, evenwichtig en pluriform theater- en

concertprogramma op een wijze dat eenieder daarmee in aanraking kan komen;. Het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door, dan wel in samenwerking met
derden, mits niet in conflict met de hierboven genoemde doelstellingen.
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1.2. Het jaarverslag en activiteitenoverzicht 2018 geeft een goede inhoudeliike
verslaglegging over het jaar 2018.

Het jaarverslag 2O1B laat zien dat 2018 voor het Munttheater een jaar geweest is met
veel dynamiek. Bij de vaststelling van de subsidie 2017 concludeerde uw college dat de

balanspositie van het Munttheater niet op alle onderdelen goed was. Dit was de aanleiding
om een uitgebreide financiële analyse op te laten stellen (BW Dl-475951, 13-03-2018) en

aan de gemeenteraad voor te stellen om met ingang van 2019 de jaarlijkse subsidie van
het Munttheater structureel te verhogen met € 150'000,-.

Ten opzichtevan2OtT is het bezoekersaantal met ruim 1.300 gedaald. Voor een deel
komt deze lichte daling doordat er bij de marketingactiviteiten uit noodzaak meer
gestuurd is op financieel break-even resultaat van de voorstelling dan op het bereik in

aantal bezoekers. Een tweede reden is het feit dat er, om uiteenlopende redenen, 5
professionele voorstellingen zijn geannuleerd en als laatste waren de weergoden de
WeerLer Uitmarkt dit jaar niet goed gezind. Tijdens het weekeinde van het Cultureel Lint
regende het pijpenstelen waardoor er beduidend minder bezoekers in de stad en dus ook
in het Munttheaterwaren (866 bezoekers in het Munttheaterten opzichte van 1.685 in

2Ot7).

De samenwerking met collega culturele instellingen RICK, Bibliocenter en Muziekcentrum
de Bosuil is in 2018 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 koting geboden aan biebpashouders voor toneelvoorstellingen
gebaseerd op boeken;

- Samen met schoolaanbieder Ku&Cu zijn zogenoemde cultuurmenu's samengesteld
waaronder voorstellingen in het theater voor basisschool- en middelbare
schoolleerlingen;

- Het Munttheater neemt in het aanbod van verhuringen de Rick-zaal mee als
locatieoptie;

- Voor Bospop heeft het Munttheater kaarten verkocht aan de Theaterkassa;
- In 2018 heeft het Munttheater 4 cabaretvoorstellingen geprogrammeerd 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 verbind¡ngen 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 mil ievoorstel lingen ;

- Samen met Punt Welzijn en het Alzheimer café heeft het Munttheater rondom een
tweetal voorstellingen over dementie een informatiemarkt georganiseerd waarbij
gasten in gesprek konden gaan met ervaringsdeskundigen;

- in 2018 heeft het Munttheater weer deelgenomen aan de banenmarkt Weert on
Stage om VMBO scholieren warm te maken voor functies binnen het theater zoals
financieel medewerker of medewerker evenementen.

1.3 De jaarrekening 2018 geeft een goede financiële verslaglegging over het iaar 2018.

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven

controleverklaring en sluit met een positief exploitatieresultaat van € 24.487,-.
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€ 4.850,- hiervan is ontvangen als schenking en is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve'schenkingen'. € 15.000,- van het exploitatieresultaat is toegevoegd
aan de reserve'professionele programmering'. Het overige bedrag van € 4.637,- is
toegevoegd aan de algemene reserve.
Over besteding uit de algemene reserves vindt altijd overleg plaats tussen het
Munttheater en de gemeente.
Conform eerder gemaakte afspraken mag de stichting over de schenkingen vrij beschikken
en heeft ze hiervoor een (bestemmings)reserve aangelegd.

De jaarrekening 2018 geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen.

7.4 Reserves
Conform de beschikking subsidieverlening 2018 mag de Algemene Reserve maximaal 25vo
van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 1.149.886,- = € 287.47I,50). De
Algemene Reserve bedraagt eind 2018 € 34.062,-.

Het Munttheater heeft de opdracht om een professioneel evenwichtig en pluriform
programma aan te bieden. Daar de financiële risico's groter worden heeft dit gevolgen
voor het pluriform programmeren: een populaire voorstelling leidt snellertot een break-
even dan wel positief financieel resultaat. Om die reden is besloten een
bestemmingsreserve'Professionele Programmering'te vormen. In 2018 is voor de eerste
keer € 15.000,- toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De maximale hoogte van deze
reserve is bepaald op € 50.000,-. Met deze reserve kan het Munttheater voldoen aan haar
opdracht naar plu riform iteit.

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
€ 1.149.886,-

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Munttheater voldoen aan de geldende verplichtingen uit de'Algemene wet bestuursrecht",
de'Subsidieregeling Professionele Instelingen Weeft 2OL7'en de verplichting dat de
activiteiten worden uitgevoerd conform de vastgestelde cultuurnota.

Com mu n icatie/ participatie

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

Overleg gevoerd met

Intern:

P. Vos (beleidsadviseur financiën)
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Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Subsidieaanvraag met jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018
Conceptbesch ikking
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