
 

 

 

Jaarverslag 2021 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 
Op 1 januari 2021 had de theaterschool 123 leerlingen. Vanwege corona was het een moeilijk en 
zwaar jaar. Er zijn voor de start van het nieuwe seizoen in september 2021 43 afmeldingen van 
lidmaatschap geweest. Een zeer forse daling van het aantal leerlingen. Eindstand van leden op 31 
december 2021 was 95 leerlingen. 
 
De contributie voor het seizoen 2021-2022 bedraagt: 

 Theaterles voor 6,7-jarige 1 uur per week les € 205,-  (1 termijn) of 2 termijnen à € 108,50 

 Theaterles vanaf 8 jaar 2 uur per week les € 307,- (1 termijn) of 2 termijnen à € 161,00 
Er wordt 10% korting gegeven bij 2 kinderen op de school. De korting geldt voor de goedkoopste les. 
 
Bij termijnbetaling wordt een toeslag gerekend. Bij de theaterles van één uur is dat € 12,-. Bij de 
theaterlessen van twee uur per week betaalt men € 15,- extra.  
 
Er wordt 30 lesweken lesgegeven. Start 2e week na zomervakantie en dan tot half mei. 
De incasso momenten zijn op 1 oktober, 2 januari. 
 

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, e-mail en What’s 
app. Met het programma E-boekhouden, wordt de ledenadministratie bijgehouden en ook de 
nieuwsbrieven verstuurd. Op social media wordt er gebruik gemaakt van Facebook en Instagram om 
berichten te plaatsen en leerlingen (en potentiële leden) op de hoogte te houden. 
 

Activiteiten 

Het eerste half jaar zijn er nauwelijks lessen geweest i.v.m. de corona lockdown.  
 
Wat is er wel gerealiseerd: 
 

 De leerlingenpagina bleef online met de online spellen. 

 Vanaf begin maart tot en met mei zijn er buitenlessen gegeven op het schoolplein van het 
Mozaïek locatie Spaans Leger. 

 Van half mei tot en met 9 juni zijn de reguliere lessen voortgezet in de school. 

 In het weekend van 12 en 13 juni is er voor de leerlingen een theaterspektakel 
georganiseerd. Het weiland van Juf Roos werd omgetoverd in een circustheater. De kinderen 
konden workshops volgen, spellen doen en iets lekker eten. Het was een groot succes! 

 Via een mobiele collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds zijn donaties ontvangen om het 
theaterspektakel mogelijk te maken. 

 In juli was er de deelname aan de laatste Deensponsoractie. Hier is €1.500,- opgehaald voor 
nieuw lesmateriaal. 

 In september zijn de repetities voor de hoofdcast voor de Wiz weer van start gegaan. 

 In september zijn de reguliere lessen weer begonnen in de school en is er lesgegeven voor 
MADHOUSE. 

 Op 2 oktober was De Cast aanwezig bij een verenigingsdag in het Streekhof om promotie te 
maken voor de theaterschool. 

 Van 5 t/m 25 oktober liep de Raboclubsupport actie. Leden van de Rabobank konden hun 
stem uitbrengen op verschillende verenigingen en stichtingen. Hier is het prachtige bedrag 
van € 507,27- opgehaald. Dit wordt gebruikt voor de musical the Wiz die verschoven is naar 
mei 2022. 

 
  



 

Resultatenrekening 2021 
 
Theaterschool de Cast 
 

   Jaaroverzicht jaar 2021   

       

Inkomsten    Uitgaven   

       

Beginsaldo Bank  € 24.463,01  Huur  € 5.605,32 

Beginsaldo 
spaarrekening 

 € 8.063,72  Docenten Madhouse  €    500,00 

Contributies  € 34.855,76  Contributies  € 1.048,90 

vrijwillige bijdrage  € 100,00  Salarissen  € 40.185,55 

Vomar Spaaractie  € 28,59  Promotiekosten  € 150,12 

Madhouse  € 6.123,22  Docenten  € 3.437,50 

Subsidie Gemeente  € 7.250,00  Loonkosten  € 12.656,40 

Diversen  € 0,00  Bankkosten  € 248,50 

verzekeringen  € 6.910,18  Spotify  € 119,88 

Diversen  € 0,00  Theaterspektakel  € 1.016,00 

Musical the Wiz  € 42,75  Diversen  € 492,66 

Deenactie  € 1.500,00  KPN  € 460,31 

Raboclubsupport  € 507,27  Internet/Software  € 956,89 

Theaterspektakel  € 913,00  Verzekeringen  € 2.375,59 

Sponsoring adv the Wiz  € 1.100,00  Deenactie  € 220,50 

UWV  € 7.149,90  Musical the Wiz  € 2.035,93 

Tickets the Wiz  € 120,00  Banksaldo  € 15.626,13 

    Spaarrekening  € 12.735,72 

       

Totaal  € 99.127,40  Totaal  € 99.871,90 

Banksaldo’s  € 32.526,73  Banksaldo’s  € 28.361,85 

Totaal  € 66.600,67  Totaal  € 71.510,05 

       

  Resultaat  -€ 4.909,38   

       

   



 

Toelichting op de balans van het jaar 2021 

Inkomsten 

Contributies 
Totaal is er € 34.855,76 ontvangen aan contributies. Hierin zijn ook administratiekosten berekend 
voor leerlingen die zich te laat hebben afgemeld voor het seizoen. 
 
Subsidie 
Van de gemeente is een subsidie ontvangen voor een bedrag van € 7.250,-. Dit wordt in vier 
termijnen uitbetaald. 
 
Vomar spaaractie 
Leerlingen en ouders die boodschappen doen bij de Vomar kunnen, sinds september, met een 
speciale code mee sparen voor theaterschool de Cast, opbrengst € 28,59. 
 
Madhouse/RSG 
Op deze post staat een totaal van € 6.123,22. Dit bestaat uit € 1.500,- RSG (2020) en Madhouse € 
4.623,22 (2020-2021). In 2021 is er € 2.571,05 van Madhouse ontvangen. Hiervan zijn de docenten 
betaald ad €500,- = € 2.071,05. Ook hier zijn de inkomsten door verminderd vanwege de 
coronamaatregelen. In september 2020 is er lesgegeven voor Madhouse € 2.052,17 deze factuur van 
september is betaald in januari 2021. De factuur van de RSG van oktober 2020 à € 1.500,- is in januari 
2021 betaald. 
 
Verzekeringen en UWV 
Wij hebben een ziekteverzuimverzekering i.v.m. ziekte van onze werknemers. In 2020 was er door 
een bestuurswisseling iets niet goed gegaan met de ziekmelding wij hebben € 6910,18 terug 
ontvangen van Nedasco i.v.m. ziekte van één van onze werknemers. Daarmee konden wij dan weer 
de docenten betalen. Via het UWV hebben wij €7149,90 ontvangen i.v.m. zwangerschap van M.van 
der Linde. Hiermee konden wij extra docenten inhuren en betalen. 
 
Musical the Wiz 
Het bedrag van € 42,75 dat op het overzicht staat is het bedrag is retour ontvangen i.v.m. het 
annuleren van een order. Er is al € 900,-ontvangen van sponsoren voor het plaatsen van een 
advertentie in het programmaboekje. € 200,- voor de Club van 50 en al € 120,- tickets op factuur 
verkocht. 
 
Deenactie 
In augustus was De Cast ingeloot om voor de laatste keer mee te doen aan de Deenactie, daar is een 
bedrag van € 1.500,- opgehaald en wordt besteed aan lesmateriaal. 
 
Raboclubsupport Wiz 
Via een stemactie konden leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club. Hierbij is voor De 
Cast een bedrag van € 507,27 opgehaald. Dit bedrag wordt ingezet voor de musical. 
 
Theaterspektakel mobiele actie 
In de maand mei heeft De Cast meegedaan aan de mobiele actie van het Prins Bernard Cultuurfonds 
Hiermee is € 913,- opgehaald. Met dit bedrag is een geweldig theaterspektakel georganiseerd.  

 

 



 

Toelichting op de balans van het jaar 2021 

Uitgaven 

Huur 
Wij betalen maandelijks aan Welwonen in 2020 een huur van € 467,11. 
 
Contributies 
Het bedrag van € 1.048,90 bestaat uit bedragen die niet geïncasseerd konden worden i.v.m. 
onvoldoende saldo. € 213,30 is gestorneerd i.v.m. oneens met afschrijving en door corona niet meer 
geweest. 
 
Docenten 
De post docenten is in 2021 behoorlijk hoog geweest. Dit heeft te maken met het 
zwangerschapsverlof van M.van der Linde, daarom hebben wij docenten moeten inhuren. 
De inhuur was nodig voor de lessen, Madhouse (€ 500,-) en de extra lessen voor de hoofdcast. 
 
Loonkosten 
De post loonkosten van € 12.656,40 bestaat uit de afdracht naar de belastingdienst en de kosten van 
accountantskantoor Woestenburg i.v.m. de loonadministratie. 
 
Bankkosten 
Het bedrag van € 248,50 bestaat uit kosten voor de bankpassen, incassocontract.  
 
Diversen 
In deze post is opgenomen de betaling van het reprorecht, buma-Stemra, extra kosten gemaakt i.vm. 
buitenlessen, cadeau voor docent Roos i.v.m. tien jaar in dienst. Presentje leerlingen rondom Pasen.  
 
Theaterspektakel 
Het bedrag van €1016,- is gebruikt om datgene wat we nodig hadden aan te schaffen. Zoals spellen, 
boodschappen etc. Door de mobiele collecte hebben wij veel donaties ontvangen en heeft dit 
spektakel €103,- gekost. 
 
Internet/software 
De post van internet en software bestaan uit verschillende kosten. 
Maandelijks betalen wij een bedrag voor het abonnement op E-boekhouden. Jaarlijks betalen we een 
bedrag voor het Microsoftaccount, virusprogramma. Daarnaast hebben wij een nieuwe printer 
moeten aanschaffen en helaas moest de computer naar de reparateur, waardoor wij dit jaar meer 
kosten kwijt zijn als begroot. 
 
Verzekeringen 
Wij hebben een ziekteverzuimverzekering en een inboedelverzekering. Dit bedrag van €2375,59 is 

van de twee verzekeringen samen. 

Musical the Wiz 
Er zijn al diverse kosten gemaakt zoals decorkosten, drukwerk, kostuumkosten presentje leerlingen. 

 

 

  



 

 

Conclusie 
Het was financieel geen gemakkelijk jaar. Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van  
€ 4.909,38. Dit negatieve resultaat is mede gekomen door het niet lesgeven tijden de 
coronapandemie. 
 
De musical the Wiz is nog niet opgevoerd, hierdoor zijn er inkomsten misgelopen. De musical is 
inmiddels voor de zesde keer verzet.  
 
Het bedrag € 12.735,72 op de spaarrekening is gereserveerd voor de musical, in 2019-2020 zijn er 
een aantal bedragen gestort van sponsoren die daarvoor bestemd zijn. Daarnaast is een deel van het 
bedrag op de spaarrekening ontvangen via schenkingen dat ten goede komt aan de kinderen. 
 
Het promoten van nieuwe leerlingen heeft te weinig opgeleverd, dit komt ook mede doordat de 

corona-maatregelen nog steeds gelden en een aantal ouders het niet kunnen missen in deze tijd. 

Het 1e halfjaar zijn er ook geen lessen gegeven door corona bij RSG en Madhouse en dit is normaliter 

een grote inkomstenbron. 

Dit jaar is flink bespaart op de kosten van software en internet en ook de kosten van verzekeringen is 

gedaald.   

De musical the Wiz staat nu gepland in mei 2022. Daarnaast zal er ook een promotieactie komen 

voor het werven van nieuwe leden. 

Het bedrag op de spaarrekening, de donaties, schenkingen, Deen acties, inkomsten the Wiz mogen 

niet gebruikt worden voor de vaste kosten, salariskosten e.d. 

 

 

 

 


