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Voorwoord
2020 was voor ook voor Openluchttheater De Hunnebergen een opmerkelijk jaar.
Door de richtlijnen die uitgevaardigd zijn n.a.v. het verschijnen van COVID-19, is het
programma in seizoen 2020 drastisch gereduceerd. In overleg met artiesten en
organisatoren is besloten om het grootste deel van het programma te cancelen en
eventueel opnieuw op te nemen in het programma 2021. Ook zijn diverse
voorziening getroffen om te voldoen aan de uitgevaardigde richtlijnen zodat
voorstelling door kunnen gaan met in acht neming van de regels.
Gedurende het zomerseizoen zijn twee kindervoorstellingen gebracht en één
voorstelling voor volwassenen. Het bezoekersaantal per voorstelling was
gemaximeerd om te voldoen aan de door de overheid uitgevaardigde richtlijnen.
Ondanks het beperkte programma is er ook wederom hard gewerkt aan
verbeteringen van de faciliteiten van het theater. De horecaruimte is volledig
vernieuwd en de aankleding van het theater is uitgebreid. De horecaruimte is
volledig vernieuwd, de overkapping uitgebreid en er is een koelcel geplaatst voor
het koelhouden van de te nuttige drankjes.
Zowel het bestuur als de vrijwilligers hebben veel zin om er in 2021 weer gezamenlijk
de schouders onder te zetten. Inmiddels is er een mooi programma opgesteld voor
het komend seizoen. De meeste voorstellingen kunnen met enkele aanpassingen in
het openluchttheater ook onder milde maatregelen die het gevolg zijn van de
uitbraak van covid-19 doorgang vinden. Enkele succes-evenementen uit het
verleden zijn opnieuw n het programma te vinden. Daarnaast zijn er enkele nieuwe
voorstellingen gepland in samenwerking met regionale gezelschappen. Ook zal
theater De Hunnebergen een eigen productie op de planken zetten, waarbij zal
worden samen gewerkt met regionale artiesten en musici.
Als voorzitten prijs ik me gelukkig met zo’n bestuur en geweldig gezelschap
vrijwilligers, die zich enorm inzetten voor het openluchttheater en waar ik volledig op
kan vertrouwen.
Toon Loomans
Voorzitter ODH

Alle informatie die Openluchttheater De Hunnebergen op grond van de ANBI status
moet publiceren is te vinden in dit document.
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Missie en visie (doelstelling):
Openluchttheater De Hunnebergen organiseert en faciliteert theatervoorstellingen
en evenementen die aansluiten op de wensen en behoefte van de bevolking en
organisaties in de Kempen en aangrenzende regio, waarbij ze financieel zelfstandig
kan acteren.
Openluchttheater De Hunnebergen bereikt een breed publiek en heeft een
uitstekende reputatie in de hele gemeente Bergeijk en ook andere Kempendorpen
en daarbuiten. Het openluchttheater is zelfstandig met betrekking tot financiën en
programmering. Het openluchttheater is van grote toeristische waarde voor de
Gemeente Bergeijk en is als dusdanig herkend in de Kempendorpen, in de
aangrenzende regio’s, in de grensregio in België en daarbuiten. Het
openluchttheater wil dit doen door een servicegerichte houding en te zorgen dat
de bezoeker zich thuis voelt.
Het is belangrijk dat het openluchttheater integraal onderdeel is van het
maatschappelijke leven in Bergeijk en de dorpen daaromheen en dat kan blijven
zonder bestuurlijke inmenging van buitenaf.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Zoals eerder beschreven zal Openluchttheater De Hunnebergen een integraal
onderdeel worden van het maatschappelijk leven in Bergeijk en omgeving. Daartoe
zal het openluchttheater een aantal diensten aanbieden gecombineerd in
overzichtelijk en samenhangend portfolio. Het portfolio bestaat uit twee delen:
normale theateractiviteiten en activiteiten die de band met Bergeijk en omgeving
bevestigen.
Om de missie en visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen te realiseren wordt in
een aantal gevallen samenwerking gezocht met diverse andere partijen.
Om een goed en zelfstandig functionerend theater te realiseren moeten de
faciliteiten voor gasten en artiesten voldoende goed
functioneren. Openluchttheater De Hunnebergen (bestuur en vrijwilligers) maken
daarom elk jaar een actieplan waarbij het op peil houden en verbeteren en
uitbreiden van de bestaande faciliteiten bewerkstelligd wordt. De verbeteringen
moeten bij dragen aan de mogelijkheid voor het brengen van een uitgebreid
portfolio van voorstellingen en evenementen dat aansprekend is voor diverse
groepen in Bergeijk en daarbuiten.

Openluchttheater De Hunnebergen besteedt tijd en zorg aan het promoten van
aankomende activiteiten. De marketing heeft tot doel (potentieel) publiek en
(potentiele) partners voor samenwerking op de hoogte te houden en te interesseren
voor de activiteiten in het openluchttheater zodat de bezoekersaantallen
voldoende hoog zullen zijn en de potentie hebben om te stijgen.
Twee vormen van marketing zullen worden ingezet: digitale marketing, waarbij
gebruik wordt gemaakt van IT faciliteiten, en overige marketing, waarbij informatie
wordt verspreid op een fysieke informatie drager.
Om de financiële continuïteit van het theater mede te bewerkstelligen worden de
inkomsten uit voorstellingen en horeca aangevuld met ander inkomstenbronnen,
zoals sponsoring en een financiële vriendenkring.

Bestuur
Het bestuur van Openluchttheater De Hunnebergen bestaat uit de volgende
personen met de bijbehoren verdeling van aandachtsgebieden.

Bestuurslid
Toon Loomans (TL)
Albert Verhoeven (AV)
Albert Jan Kuiper (AJK)
Marleen Daris (MD)
Rick Groenen (RG)
Benedicte van Houtert (BvH)

Rol
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Onderhoud
Marketing, communicatie
Programmering, portfolio

Alle bestuurders en vrijwilligers werken “om niet”. Er is bezoldiging van vrijwilligers
noch bestuurders.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten
van de instelling
In 2020 heeft Openluchttheater De Hunnebergen helaas het grootste aantallen
voorstellingen moeten afzeggen of uitstellen. Ondanks dat zijn er twee
kindervoorstellingen gebracht en één voorstelling voor volwassenen. Om deze
voorstelling mogelijk te maken zijn diverse voorzieningen getroffen zodat
openluchttheater voldoet aan alle covid-19 richtlijnen.
Aan het eind van 2020 is begonnen met de herziening van het logo, de huisstijl en
de website. Op dit moment is de herziening nog niet voltooid. De vernieuwde
website zal in februari of maart on-line te zien zijn.
Daarnaast is zeer veel tijd en energie besteed aan het verbeteren van de
aanwezige faciliteiten. De inrichting van het Horeca gebouw is vernieuwd. De
inrichting is een verbetering voor de logistieke processen rond het bestellen en
uitleveren van consumpties en het weghalen van gebruikte serviesgoed, glazen
etc. De uitstraling van het interieur is modern en fris, maar blijft aansluiten bij de
natuurlijke omgeving. Ten slotte is er geïnvesteerd in nieuw meubilair voor op de
terrassen (tafels, stoelen en parasols).
De bestaande beplanting heeft erg te lijden gehad van de droogte van de
afgelopen zomers. De beplanting is uitgebreid en daar waar nodig versterkt, zodat
het groene karakter van het theater behouden is gebleven. Ten slotte zijn tal van
kleinere klussen om het theater te verbeteren opgepakt.

Het theater is, mede door financiële ondersteuning van het Kunstcultuurfonds
aangepast zodat aan bijna alle regelgeving rondom bestrijding van het coronavirus
voldaan kan worden. De laatste nog af te werken punten zullen in het eerste
kwartaal van 2021 afgerond zijn.

Financiële verantwoording
2020 was een jaar met beperkte inkomsten uit voorstellingen. Daarnaast is er in
overleg met sponsoren terughoudend omgegaan met het innen van
sponsorbedragen. Desondanks hebben bijna alle sponsoren het theater ook in 2020
gesteund met een bijdrage. Er zijn extra subsidies binnen gehaald waardoor het
theater kan worden aangepast aan covid-19 richtlijnen en waardoor een aantal
andere verbeteringen voor de aanvang van het komend seizoen kunnen worden
afgerond. De bedrijfsvoering in zijn totaliteit heeft daardoor een klein positief
resultaat van 318 euro opgeleverd, waar we heel blij mee zijn.

Balans en resultaten Stichting Openluchttheater De Hunnebergen

Activa
Kas
Bank
Inventaris
Lening u/g

2020
€
€
€
€

3.234
31.826
949
1.000

€

37.009

Kapitaal
Ontvangen subsidies
Voorziening onderhoud
Vooruitontv. bedragen/ nog te ontv. facturen

€
€
€
€

12.087
12.602
7.870
4.450

€

37.009

2020 Resultatenrekening

Baten
Omzet
Sponsoring
Overig

Passiva

Balans

€
€
€

€

6.194 Inkoopkosten
5.984 Exploitatiekosten
381 Administratie- bureaukosten
Marketing en PR
Overige kosten
Resultaat (positief)
12.559

Lasten
€
€
€
€
€
€

4.405
3.686
1.950
913
1.287
318

€

12.559

