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Voorwoord 

 

Onze missie 

 

Inspirerend, flexibel, knus, laagdrempelig en verbindend. Dat is zijn de kernwoorden van de missie 

die de initiatiefnemers van Theater De Liefde voor ogen hebben met dit unieke podium in Haarlem. 

Er lijkt in de stad een breed gedragen belangstelling te bestaan voor een klein theater als De Liefde. 

Vooral om het aanbod voor Haarlem en omgeving uit te breiden met kleinkunst, cabaret en muziek in 

de breedste zin van het woord. 

We willen in De Liefde mensen samenbrengen door hen te verrassen en te inspireren met veel 

waardevols en kwaliteit. Kortom, we willen het culturele leven in de stad verrijken en versterken. Dat 

vraagt om het vormgeven van een efficiënte en effectieve organisatie die aansluit bij de wensen van 

de doelgroep(en). Zonder winstoogmerk. Gedragen door vrijwilligers die op verschillende terreinen 

over de benodigde deskundigheid beschikken. 

We willen een podium zijn voor zowel gevestigde (kleinkunst)artiesten en musici als voor nieuw 

talent. Uitnodigend, aansprekend en inspirerend. Een broedplaats voor originaliteit en creativiteit. En 

vooral een plek voor voorstellingen en artiesten die niet in de overige Haarlemse zalen terecht 

kunnen. We willen daarvoor ook graag samenwerken met de andere theaters. Theater De Liefde 

heeft ook plaats voor lokale artiesten en amateurs. De Liefde is bovendien de thuisbasis voor de 

voorstellingen van initiatiefnemers Mylou Frencken en Gerrie Hondius. 

Het theater is te huur voor (culturele) activiteiten, maar niet voor feesten en partijen. Stichting 

Theater De Liefde meent dat dit tegenover de buren geen optie is vanwege de te verwachten 

geluidsoverlast. De Liefde stelt alles in het werk om het geluid beheersbaar en de relatie met de 

buurt optimaal te houden. Onze drankvergunning is bedoeld om drankjes vooraf, in de pauze en na 

afloop van de voorstellingen te kunnen serveren. Wie uitgebreid wil doorzakken, verwijzen we naar 

de talloze gelegenheden in Haarlem. De Liefde streeft naar een goede relatie met de horeca en is van 

plan in voorkomende gevallen gebruik te maken van hun diensten. 

Ons publiek is kleurrijk, van alle leeftijden en heeft één belangrijke gemene deler: de liefde voor 

theater. We zetten extra in op het bereiken van mensen met een smalle beurs en jongeren. 
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1.  Verslag van het bestuur 

 

De akte van oprichting is op 25-8-2020 gedeponeerd. Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 
80145477 is geschiedt op 26-8-2020. 

Door de belastingdienst is de stichting  vanaf 04 december 2020 aangetekend als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.  

Aangezien 2020 een opstartperiode was (geen inkomsten wel uitgaven), zijn de cijfers meegenomen 
in het eerste volledige boekjaar, te weten 2021. Er is voldaan aan alle belastingafdrachten m.i.v. het 
moment van oprichting. 

Na enkele try-outs in juni, werd in september begonnen met het officiële voorstellingsprogramma. 
Helaas door Corona is dit slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Begrotingscijfers en behaalde doelen zijn 
niet te toetsen.   
 

1.2  Activiteiten 

 

In september was er een prachtig openingsweekend. Het nieuwe theater in Haarlem wordt met open 
armen ontvangen. In de maanden september/oktober/november vinden er ongeveer 35 
voorstellingen plaats met een gemiddelde bezettingsgraad van 58%.  
 
Er zijn geen subsidies ontvangen van enerlei aard, ontvangsten van Sponsoren en Donaties zijn alleen 
door eigen moeite binnengehaald. Een groot succes was de Stoelenactie. Met deze opbrengst zijn de 
theaterstoelen aangekocht en technische materialen. Een gedeelte van deze opbrengst is 
opgenomen in de reserve van de Stichting voor in 2022 te doen investeringen.  
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2.  Toekomst 

 
Voor 2022 bestaat de programmering uit ongeveer 110 voorstellingen. Er zal verhuur plaatsvinden in 
het theater voor amateurgezelschappen, koren en voorstellingen die door kunstenaars zelf gegeven 
worden. Deze gezamenlijke opbrengsten plus baromzet zullen dekkend zijn voor alle uitbetalingen en 
te maken kosten.  
 
Er staan 2 eigen producties in de planning. Deze zullen gedeeltelijk bekostigd worden uit een 
gereserveerd budget en door aan te vragen subsidies bij diverse Culturele instanties. 
 

3.  Organisatie 

 

Stichting Theater De Liefde is een stichting met ANBI status.  
Begijnhof 10, 2011 HE Haarlem 
www.theaterdeliefde.nl info@theaterdeliefde.nl 06-25536278 
 
BTWnr  NL861567249B01 
KvK 80145477 
RSINnr 8615.67.247 
 

 

3.1  Bestuur 

 

Bestuurders  
Voorzitter         Mylou Frencken (zittend per 25-8-2020) 
Penningmeester   Rolf van der Horst (toetredend 2-3-20210 
Secretaris               Simone Lensink (zittend per 25-8-2020) 
Algemeen              Gerrie Hondius (zittend per 25-8-2020) 
Algemeen              Annemarie Waterhout (toetredend 3-3-2021) 
 
Allen zijn onbezoldigd en zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zoals vastgelegd in de 
statuten. 
                                       
 
 

3.2  Vrijwilligers 

 
Het theater draait volledig door/met vrijwilligers, bestuur, technici, bar- en gastvrouwen/heren. 
(Totaal ongeveer 75 personen.) 
  

http://www.theaterdeliefde.nl/
mailto:info@theaterdeliefde.nl
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4.  Jaarrekening 

 

Deze jaarrekening is opgesteld door Anja Holleman (toegetreden tot het bestuur op 2-2-2022 in de 
functie als penningmeester, aan de hand van cijfers 2020/2021 die door de vorige penningmeester 
(Rolf van der Horst) zijn bijgehouden.  
Gezien de stichting in 2020 is opgericht en er geen activiteiten zijn geweest dat jaar is er geen  
voorafgaand vergelijkend jaar.  
 

 

4.1     Cijfers 

 

 

OPBRENGSTEN 

Ticketverkoop   34.778 

Ticketing     2.833 

Donaties   13.476  

Doneer een stoel  11.900 

Sponsoring/vrienden    2.463 

Baromzet   31.304 

Verhuur   16.850 

Totaal                               113.604 

UITGAVEN  

Huur      13.250 

Overige alg.kosten                 2.167 

Honoraria/auteursrecht 28.836 

Inkoop bar     8.010 

Inrichting (stoelen en techniek) 14.893 

Ticket en betaalkosten    3.198 

Verteer/eigengebruik    4.653 

Overige voorstellingskosten   4.692 

Website/ticketshop    2.589 

Toevoeging reserve  31.316 

Totaal               113.604 
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EINDBALANS 2021 

AKTIVA       PASSIVA 

Inventaris                   139,00   Algemene reserve  21.316.19 

Overlopende aktiva      Overlopende passiva  

Nog te ontv OB       971,00  Voorziening pand  10.000,00 

Vooruit bet huur   1.250,00  Vooruit ontv subsidie    3.000,00    

Borg      3.025,00       Vooruit ontv tickets    4.695,00 

Banksaldo  34.515,19  Nog te bet. Fakt.       750,00 

   ________  Kortlopende lening       139,00 

   39.900,19      39.900,19 

 

 

 

 

  

  

 

    


