
 

 

 

Jaarverslag 2020 Theaterschool de Cast 

Vereniging en Bestuur 

Theaterschool de Cast is sinds 2002 een stichting. Theaterschool de Cast is een stichting voor 
kinderen vanaf 6 jaar tot ongeveer 19 jaar. Theaterschool De Cast wil een plek zijn waar kinderen en 
jongeren zich, door middel van theater, in een prettige omgeving kunnen ontwikkelen. De Cast richt 
zich voornamelijk op Enkhuizen en omstreken (Oostelijk West-Friesland). Er wordt een balans 
gezocht tussen het bereiken van een zo hoog mogelijk artistiek niveau en de sociale en emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Sinds 1 januari 2020 is onze stichting een Algemene Nut Beoogde 
instelling (ANBI). Dit betekent dat theaterschool de Cast geen belasting hoeft te betalen over 
schenkingen en dat een gift aan de theaterschool voor de schenker fiscaal aftrekbaar is. 
 
Leden en bestuur 
 
Door een overname van leerlingenadministratie hebben wij niet goed inzichtelijk wat de stand van de 
leden was per 1 januari 2020. Het aantal leden op 31 december 2020 = 123 leden. Een forse daling 
van het aantal leerlingen. In de 2e lockdown periode hebben een aantal leden per direct hun 
lidmaatschap opgezegd. 
 
De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt: 

 Theaterles voor 6,7-jarige 1 uur per week les €205,-  (1 termijn) of 3 termijnen à €72,00 

 Theaterles vanaf 8 jaar 2 uur per week les €307,- (1 termijn) of 3 termijnen à 106,65 
Er wordt 10% korting gegeven bij 2 kinderen op de school. De korting geldt voor de goedkoopste les. 
 
Er wordt 30 lesweken lesgegeven. Start 2e week na zomervakantie en dan tot half mei. 
De incasso momenten zijn op 1 oktober, 2 januari en 1 april. 
 
Bestuur 
 
De Raad van Bestuur van Theaterschool De Cast is eindverantwoordelijk.  
Het bestaat uit vijf personen:  
 
Ingrid Suijk                           - voorzitter 
Anneke Groot-Smit            - secretaris 
Tjeerd Dudink                      - penningmeester 
Marloes Keesman               - lid Raad van Bestuur 
Maureen Veurman             - lid Raad van Bestuur 
 
Het afgelopen jaar door de lockdown heeft het bestuur regelmatig online vergaderd. Lopende zaken 
werden besproken, zoals leerlingenaantal, corona omstandigheden, musical the Wiz. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Informatie naar de leden 
  
De informatievoorziening naar de leden toe gaat vooral via de leerlingenpagina. Toch merken we dat 
niet iedereen regelmatig op de website kijkt. In december zijn we overgegaan op het programma E-
boekhouden, waar we de ledenadministratie in bij houden maar ook tevens nieuwsbrieven mee 
kunnen versturen. Toch gebeurt het nog weleens dat de email in de spam beland. We gebruiken ook 
Facebook om berichten te plaatsen en leerlingen op die manier op de hoogte te houden. 
 
In de coronaperiode hebben we op de leerlingenpagina spelletjes en opdrachten geplaatst en een 
Zoom bijeenkomst gepland om alle leerlingen weer even te zien. 
 
Activiteiten 
 
Helaas is dit jaar niet verlopen zoals iedereen gehoopt had. We hebben veel moeten 
improviseren om toch les te kunnen geven.  
 
Wat hebben we wel kunnen realiseren: 
 

 We hebben de reguliere lessen kunnen geven tot aan de lockdown. Toen zijn wij overgegaan 
op online lessen en een pagina gemaakt waar leerlingen dans, zang en toneeloefeningen 
(spelletjes) konden doen, die zij leuk vonden. 

 

 Ook hebben wij buitenlessen gegeven. 
 

 Wij hebben de lessen op de basisscholen voor Madhouse gegeven voor en na de lockdown. 
RSG lessen gegeven voor en na de lockdown. 
 

 Begin mei 2020 ontvingen we van de Steunmast een prachtig cadeau.  
Een koffer vol  schmink, kwasten en andere attributen voor onze aankomende musicals. 

 

 Helaas konden de eindvoorstellingen niet doorgaan op de school. Wij hebben voor de 
jongste groepen een stripverhaal in boekvorm gemaakt van hun voorstelling. 

 

 In september zijn wij weer begonnen met de reguliere lessen in de school. Ook hebben wij 
weer lesgegeven voor de RSG en MADHOUSE. 

 

 Van 5 t/m 25 oktober was er de Raboclubsupport actie. Leden van de rabobank konden hun 
stem uitbrengen op verschillende verenigingen en stichtingen. Wij hebben een prachtig 
bedrag van € 672,- ontvangen. Dit gaan we gebruiken voor de musical the Wiz die we 
verschoven hebben naar november ’21. 

 

 Er is met de leerlingen hard gewerkt voor de videoclip voor de kerst. Deze hebben wij 
gelukkig kunnen afmaken voordat de 2e lockdown kwam.  

 
 
 
  



 

   
Theaterschool de Cast 

   

   
Jaaroverzicht jaar 2020 

   

         Inkomsten 
  

Uitgaven 
    

         Beginsaldo bank € 24.351,77 
 

Huur 
 

€ 5.534,28 
  Spaarrekening € 63,63 

      Contributies € 57.700,20 
 

Contributies € 18.040,30 
  Vrijwillige bijdrage € 1.450,00 

 
Salarissen 

 
€ 38.426,94 

  Rabobank Noodfonds € 1.250,00 
      Madhouse/RSG € 2.166,74 
 

Docenten 
 

€ 5.725,00 
  Subsidie Gemeente € 8.050,00 

 
Loonkosten 

 
€ 12.662,00 

  Tegemoetkoming Covid € 4.000,00 
      Diversen 

 
€ 1.109,90 

 
Bankkosten 

 
€ 243,28 

  Verzekeringen € 12.794,03 
 

Spotify 
 

€ 109,89 
  Donatie  

 
€ 1.000,00 

      Musical the wizz € 6.022,00 
 

Diversen 
 

€ 2.130,12 
  Deen actie € 1.500,00 

 
Kpn 

 
€ 898,94 

  Schenkingen i.v.m. ANBI € 8.000,00 
 

Internet/Software € 1.744,59 
  

    
Verzekeringen € 7.917,07 

  

    
Promotiekosten € 498,37 

  

    
Musical the Wizz € 2.173,35 

  

    
Banksaldo 

 
€ 24.463,01 

  

    
Banksaldo spaarrekening € 8.063,64 

  

         

         

         Totaal 
 

€ 129.458,27 
   

€ 128.630,78 
  

         

         

  
Resultaat 

 
€ 827,49 

     

  



 

 Toelichting op de balans van het jaar 2020 

Inkomsten 

Contributies 
Het bedrag van de contributies aan de inkomsten kant is heel hoog. Dit komt omdat er verschillende 
incasso batchen niet goed verwerkt zijn. Totaal hebben wij € 39.659,90 ontvangen aan contributies.  
 
Subsidie 
Van de gemeente ontvangen wij subsidie voor een bedrag van € 8.050,-. Dit wordt in vier termijnen 
uit betaald. 
 
Vrijwillige bijdrage 
We hebben stripboekjes laten maken voor de jongste groepen. De ouders konden een vrijwillige 
bijdrage storten. Er is € 450,- overgemaakt. Daarnaast hebben wij nog een vrijwillige bijdrage van  
€ 1.000,- ontvangen. 
 
Madhouse/RSG 
Door de lockdownperiode hebben wij niet veel les kunnen geven voor Madhouse en de RSG. In 
september hebben wij ook lesgegeven voor Madhouse deze factuur van september is betaald in 
januari 2021. Daarom zijn de opbrengsten minder in 2020. 
 
Diversen 
Via het cooperatiefonds van de Rabobank hebben wij € 1.000,- ontvangen voor de aanschaf van 
richtmicrofoons.  
 
Verzekeringen 
Wij hebben een ziekteverzuimverzekering i.v.m. ziekte van onze werknemers. We hebben  
€ 12.794,03 ontvangen van Nedasco i.v.m. ziekte van mevrouw E.Lagerweij. Daarmee konden wij dan 
weer de docenten betalen. 
 
Donatie 
Wij hebben een donatie ontvangen van € 1.000,-. Dit bedrag zal gereserveerd blijven staan. 
 
Musical the Wiz 
Het bedrag van € 6.022,- bestaat uit reeds binnengekomen geld (sponsoring) voor de musical  
€ 2.172,-. Daarnaast €3850,- ontvangen van leerlingen voor de hoofdcast. De kosten voor de extra 
inzet  van docenten bedraagt €3850,- en betalen we van deze  inkomsten van de hoofdcast. 
 
Schenkingen 
Sinds 1 januari 2020 hebben wij een ANBI-status. Wij zijn ontzettend blij dat wij 2 schenkingen 
hebben ontvangen. Dit bedrag moet ten gunste komen aan de leerlingen van de theaterschool. Wij 
hebben dit bedrag op de spaarrekening gezet, zodat wij het doel nader kunnen bepalen. 

 

 

 

 



 

 

 Toelichting op de balans van het jaar 2020 

Uitgaven 

Huur 
Wij betalen maandelijks aan Welwonen in 2020 een huur van € 455,27. 
 
Contributies 
Het bedrag aan de uitgaven kant van de contributies is heel hoog. Dit is gekomen doordat er een 
aantal batches met incasseren niet goed zijn gegaan. Totaal is er een bedrag van € 18.040,30 terug 
geboekt. In dit bedrag zitten ook storno’s van ouders die niet hebben betaald i.v.m. corona. 
 
Docenten 
De post docenten is in 2020 behoorlijk hoog geweest. Dit heeft te maken met het ziekteverlof van 
E.Lagerweij daarom hebben wij docenten moeten inhuren. 
 
Loonkosten 
De post loonkosten van € 12.662,- hebben wij moeten afdragen aan de belastingdienst. 
 
Bankkosten 
Het bedrag van € 243,28 bestaat uit kosten voor de bankpassen, incassocontract. Dit bedrag is ook 
wat hoger dan gebruikelijk dit komt ook omdat wij een aantal extra batches hebben gemaakt die 
afgekeurd waren. 
 
Diversen 
In deze post is opgenomen het bedrag van de richtmicrofoons en een koffer voor de microfoons. 
Daarnaast hebben wij nieuwe kasten aangeschaft voor in de theaterschool. Ook gemaakte kosten 
voor de videoclip die we hebben opgenomen in december. Kerstpakketje voor de docenten en een 
kleine attentie voor het bestuur. 
 
KPN 
De kosten van KPN zijn voor telefoonkosten en internet voor de theaterschool. 
Een aantal keren zijn deze maandelijkse kosten hoger geweest, omdat er veel gebeld is met 
leerlingen en ouders.  
 
Internet/software 
De post van internet en software bestaan uit verschillende kosten. 
Voor de administratieve verwerking van de boekhouding gebruiken wij al jaren het programma 
Snelstart de kosten hiervan bedragen €330,- euro. Voor de loonadministratie gebruiken wij een 
loonsoftwareprogramma deze kosten bedragen €359,98. Voor de website hebben wij dit jaar twee 
facturen betaald totaal €418,29. Kosten van de Sena rechten hebben we betaald en kosten voor 
drama lessen online. 
 
Verzekeringen 
De post verzekeringen is zeer hoog.  In 2020 hebben wij aan verzekeringspremie €2012,14 betaald dit 
is voor de ziekteverzuimverzekering en inboedelverzekering. Door bestuurswisseling is er met de 
aanmelding van de ziekmelding van E.Lagerweij e.e.a niet goed gegaan, daardoor hebben wij een 
bedrag van €5904,93 moeten terugbetalen. 



 

 

Promotiekosten 
Wij hebben kosten gemaakt voor promotie.  Je kunt denken aan flyers etc. De kosten voor 
aanpassing statuten bij de notaris zijn ook in deze post verwerkt. Deze wijziging was nodig om in 
aanmerking te komen voor een ANBI-status. 
 
Musical the Wiz 
Daar de musical in april stond gepland zijn er al diverse kosten gemaakt, zoals de betaling voor de 
rechten van the Wiz, decor kosten. 
 

Conclusie 

Het is financieel geen gemakkelijk jaar geweest ook door de corona. Wij zullen goed gaan kijken op 

welke kosten wij kunnen bezuinigen en gaan meer promotie maken om nieuwe leerlingen te werven. 

Door de coronaperiode zijn wij ook leerlingen kwijtgeraakt. Daarnaast hebben wij ook geruime tijd 

geen lessen kunnen verzorgen voor Madhouse en RSG. 

De donaties, schenkingen, Deen acties, inkomsten the Wiz mogen niet gebruikt worden voor de vaste 

kosten, salariskosten e.d. 

* In januari zullen wij de loonadministratie uit besteden aan Woestenburg waardoor de kosten van 

software fors zullen dalen. Daarnaast gaan wij over op het programma E-boekhouden voor de 

ledenadministratie deze kosten zijn € 8,75 per maand.  We ontvangen begin 2021 premie-uitkering 

vanuit de ziekteverzuimverzekering waardoor deze verzekeringskosten ook zullen dalen in 2021. 

 

 


