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Dit is het beleidsplan 2017 – 2020 van de Stichting Theater De Verbeelding. Het
vierde beleidsplan sinds in september 1991 een aantal enthousiaste vrijwilli-
gers van start ging om Purmerend en omgeving te verrijken met eigentijds thea-
ter.
Bezuinigingen in het verleden hebben nog niet geleid tot een versobering van
het aanbod van de Verbeelding. Om ook in de komende periode de inwoners
van Purmerend en de regio Waterland te kunnen laten genieten voor een be-
taalbare prijs van een mooi aanbod zal er een groot beroep worden gedaan op
de inzet van de vrijwilligers en subsidiegevers.
In dit plan laten we zien dat we nog steeds ambitieuze plannen hebben ten aan-
zien van onze bezoekers, de theatermakers, de artiesten en de vrijwilligers. 
Naast het vrijwilligers statuut heeft de Stichting nu ook in het kader van Cultural
Governance een bestuursreglement, waarin een aantal zaken met betrekking
tot bestuur en verantwoording is geregeld. 
Als stichting hechten we aan een goede kwaliteit.
We gaan er vanuit dat zowel onze bezoekers als de subsidiegevers dit ook op
waarde weten te schatten.
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1.1 VISIE
Betekenis van De Verbeelding voor 
het Culturele leven in Purmerend

Theater De Verbeelding opende haar deuren in september
1991. Sinds die tijd wordt het theateraanbod in Purmerend
jaarlijks verrijkt met voorstellingen van eigentijds theater,
vooral gemaakt door nieuwe en jonge theatermakers. In
Theater De Purmaryn staan vooral de grote en op een bre-
der publiek gerichte producties. Het aanbod van De
Verbeelding zorgt ervoor dat ook theatergroepen die geen
voorstellingen maken voor de grote zaal in Purmerend ge-
zien kunnen worden en daarmee voor een aanvulling op
het bestaande aanbod.
De bezoekers van De Verbeelding komen overigens niet al-
leen uit Purmerend maar voor een flink deel ook uit de an-
dere plaatsen in Waterland.

1.1.1 MISSIE
Doel van De Verbeelding

De Verbeelding heeft een tweeledig doel:
1. het naar Purmerend halen van een eigentijds en
oorspronkelijk theateraanbod dat anders niet naar onze
stad zou komen. Bezoekers uit Purmerend en Waterland
krijgen daardoor de gelegenheid om in de eigen omgeving
te genieten van dit aanbod.
2. het geven van kansen aan (vooral jonge) profes-
sionele theatermakers om hun voorstellingen aan een pu-
bliek te tonen en daardoor bij te dragen aan de ontwikke-
ling van deze makers.

1.1.2   AMBITIE
Het is de ambitie van Theater de Verbeelding om een on-
misbare plek te vervullen in het culturele leven in
Purmerend:
- voor de inwoners van Purmerend en omgeving
- voor de theatermakers in Nederland en België 

van nu en straks
Daartoe is het nodig:
- op de hoogte te blijven van de (nieuwe) ontwik-

kelingen in theaterland
- handhaving van de huidige theaterdisciplines
- vergroting van de naamsbekendheid
- vergroting van de publieksgroep
- gebruik maken van nieuwe publiciteitsmiddelen

en
- verjonging van het bestuur en vrijwilligersbe

stand
- onderhouden van goede contacten met de 

subsidiegevers
- onderhouden van goede contacten met de 

andere culturele organisaties in Purmerend

1.2 Positie van de programmering binnen 
het locale en regionale aanbod

Purmerend heeft 2 theaters:
1. Theater de Purmaryn beschikt over een grote
zaal (ruim 500 toeschouwers) en een kleine zaal (ca.
200 toeschouwers). De grote zaal heeft een lijsttoneel.
De kleine zaal heeft een vlakke vloer opstelling. Het
speelvlak van de kleine zaal is te ondiep voor de mees-
te toneelvoorstellingen. De kleine zaal wordt dan ook
vooral gebruikt voor muziek en cabaret.
2. Theater De Verbeelding beschikt over een zaal
met een vlakke vloer opstelling en een speelvlak van
12m breed en 7.5 / 9m diep. Vooral de diepte van het
speelvlak maakt deze zaal geschikter voor de voorstel-
lingen die gemaakt zijn voor de vlakke vloer.

Dit gegeven en het uitgangspunt van De Verbeelding
om het accent te leggen op de jonge/nieuwe theaterma-
kers zorgen ervoor dat het aanbod van beide theaters
niet concurrerend maar aanvullend is. Gesteld kan wor-
den dat het aanbod voor theaterliefhebbers in
Purmerend ‘avontuurlijker’ is dan het aanbod in omrin-
gende plaatsen als Zaandam en Hoorn waar de grote en
kleine zaal samengevoegd zijn in één theater.

De regio Waterland is voor het theater (afgezien van een
enkele cabaretvoorstelling in Volendam en
Middenbeemster) aangewezen op de theaters in
Purmerend. Een flink deel van de bezoekers van Theater
De Verbeelding komt dan ook uit de plaatsen in de om-
geving van Purmerend.
Afhankelijk van de voorstelling komen bezoekers ook
uit een wijdere omgeving (Hoorn, Alkmaar en
Amsterdam).

1.3 Aansluiting op het lokale, provinciale 
en landelijke beleid. 

LOKAAL BELEID
Theater De Verbeelding is in 1991 meer door een  
samenloop van toevallige omstandigheden dan door
een doordacht cultuurbeleid ontstaan. In de loop der ja-
ren hebben we ons bestaansrecht bewezen en is er veel
vertrouwen ontstaan bij het gemeentebestuur. 

PROVINCIAAL BELEID
Het Cultuurbeleid van de Provincie is dusdanig uitge-
kleed dat er geen provinciale subsidies meer zijn voor
theaters.

LANDELIJK BELEID
Omdat we geen deel uitmaken van grote landelijke or-
ganisaties is invloed uitoefenen op landelijk beleid

Visie, missie en ambitie
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2.1 Uitgangspunten programmering
• Het presenteren van een verscheidenheid aan 

theaterdisciplines: 
- toneel
- cabaret
- muziektheater
- Mime en beeldend theater 
- moderne dans
- jongerentheater en familievoorstellingen
- jeugdtheater
• Het bieden van kansen aan (vooral jonge en
nieuwe) theatermakers.
• Het bevorderen van de doorstroming van jonge
makers naar de grotere podia.
• Het bieden van een speelplek aan meer ervaren
theatermakers die vanwege het intiemere karakter bewust
producties maken voor de kleine zaal.
• Bieden van een try-outplek aan gevestigde ar-
tiesten, die vaak door het verleden een speciale band heb-
ben met De Verbeelding.

2.1.2 Kwalitatieve omschrijving van de 
huidige programmering

De Verbeelding richt zich in zijn programmering op profes-
sionele theatermakers. Bekende, maar ook onbekende ac-
teurs en groepen. Veel van de voorstellingen die in De
Verbeelding staan kunnen gerekend worden tot de cate-
gorie ‘kwetsbaar’ theater: dit is theater door relatief onbe-
kende, beginnende theatermakers die door hun onbekend-
heid ook nog geen groot publiek hebben opgebouwd.

Enige kanttekeningen bij de hierboven genoemde uit-
gangspunten:
• de disciplines:
- TONEEL
In de programmering is vooral aandacht voor oorspronke-
lijk theater. D.w.z. dat in het algemeen geen groepen in De
Verbeelding staan die het grote repertoire brengen, maar
vooral groepen die eigentijdse en oorspronkelijke stukken
spelen.

- CABARET
In de programmering neemt deze discipline een margina-
le plek in (ongeveer 4 voorstellingen per seizoen). Er zijn
voldoende speelplekken voor cabaret in ons land. De
Verbeelding mikt vooral op talentvolle jonge cabaretiers
en geeft cabaretiers die de kleine zalen zijn ontgroeid de
mogelijkheid om een try-out te spelen van een nieuwe
voorstelling. Bijkomend doel van de cabaretprogramme-
ring is om een nieuw publiek kennis te laten maken met
ons theater. Wellicht dat de drempel om ook eens een an-
dere voorstelling te bezoeken daardoor lager wordt.

- MUZIEKTHEATER
Hieronder vallen de Nederlandstalige liedjesschrijvers als
Zijlstra, Reinders, Nijland en Van Maasakkers. Zij hebben
via kleine zalen als De Verbeelding de mogelijkheid gekre-
gen om een publiek op te bouwen en daardoor door te
groeien naar de grote zalen. Deze kansen willen we blijven
bieden aan jongere liedjesschrijvers, zoals bijvoorbeeld de
onder de naam Het Nieuwe Lied opererende liedjesschrij-
vers en cabaretiers.

Daarnaast zijn er steeds meer groepen die er voor kiezen
muziek een belangrijk onderdeel van de voorstelling te la-
ten zijn. Te denken valt er dan aan groepen als het
Volksoperahuis, Via Berlin en Lars Doberman.
Theatergroep Orkater geeft onder de naam De Nieuwkomers
jonge theatermakers die muziektheater willen maken de
kans voorstellingen te maken. Wij hebben ons aan Orkater
verbonden om deze jonge makers kansen te geven.

- MIME EN BEELDEND THEATER
Theatermakers die gebruik maken van poppen en/of objec-
ten zoals Servaes Nelissen, Duda Paiva, Hotel Modern en
Ulrike Quade. Voor deze (onderschatte) theatervorm is
geen groot publiek. De kleine zaal is daarom vooral hun
podium.
Mime is een in Nederland sterk vertegenwoordigde disci-
pline. Hierbij moet niet gedacht worden aan woordloos
pantomimetheater, maar aan oorspronkelijk theater waar-
bij fysieke elementen een grote rol spelen en dat in de
meeste gevallen niet woordloos is.
Mimegroepen als Golden Palace en Bambie spelen voor-
alsnog vooral in de marge en zijn dus afhankelijk van de
kleine vlakke vloer theaters.

- MODERNE DANS
Moderne Dans bloeit in Nederland maar trekt over het al-
gemeen weinig publiek. We richten ons daarbij vooral op
jonge choreografen en dansgroepen.

- JONGERENTHEATER EN 
FAMILIEVOORSTELLINGEN

Het is moeilijk om jongeren in het theater te krijgen. Ook
samenwerking met het Voortgezet Onderwijs verloopt
moeizaam. Toch willen we theater voor jongeren (vanaf 12
jaar) in onze programmering blijven opnemen. Op dit mo-
ment kiezen we ervoor om 1/2 voorstellingen per theater-
seizoen te programmeren. 

Daarnaast programmeren we de voorstellingen voor de
leeftijdsgroep 8+ in de avonduren onder de noemer ‘fami-
lievoorstellingen’.

Programmering nu en in de toekomst                         
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2moeilijk. We worden echter wel geconfronteerd met de
resultaten van dit landelijk beleid o.a. als het gaat om
subsidiëring van theaters en theatergroepen. Ons stre-
ven zal er op gericht moeten zijn (voor zover dat in ons
vermogen ligt) de stem van de kleine theaters te laten
horen o.a. binnen de vergaderingen van het NOKT, door
deelname aan bijeenkomsten van het provinciale
Cultuurnetwerk en van het Fonds voor de Podium -
kunsten (FPK). Dit Fonds heeft een subsidieregeling
(SKIP) ter ondersteuning van de reguliere programme-
ring van kleinere podia. Op basis van onze programme-
ring is De Verbeelding daarbij ingedeeld in de hoogst te
subsidiëren categorie. De toezegging voor deze subsidie
loopt in ieder geval tot en met 2017. Voor de jaren daar-
na is er nog geen duidelijkheid over de voortzetting van
deze regeling.

1.4 ACTIVITEITEN
• Jaarlijks worden er tussen de 45 en 50 

voorstellingen geprogrammeerd.
• Er zijn contacten met:
- theater de Purmaryn en P3
- het Voortgezet Onderwijs
- de andere culturele organisaties in 

Purmerend in het Cultureel Overleg 
Purmerend. Af en toe monden deze contacten 
uit in een gezamenlijke activiteit zoals de 
UITdagen

• Er wordt een bijdrage geleverd aan het 
jaarlijkse Festival Reuring.

• In samenwerking met de Purmaryn en P3 
worden af en toe gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd

• Er zijn regelmatige contacten met andere 
(kleine) theaters in Noord-Holland.

• De organisatie van de Cultuurladder die 
wekelijks in het Dagblad voor Waterland en het 
Gezinsblad verschijnt.

De wijze waarop we onze missie en ambitie willen waar-
maken staat aangegeven in de volgende hoofdstukken.
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2.2 Kwantitatieve omschrijving van de 
programmering

• Het aantal voorstellingen varieert tussen 45 en
50. Dit aantal is afhankelijk van de beschikbaarheid van de
zaal, de beschikbaarheid van de vrijwilligers en de financi-
ële mogelijkheden. Door teruglopende subsidies staat dit
aantal wel onder druk. Ons streven is echter gericht op het
handhaven van het aantal voorstellingen.
• De voorstellingen vinden in de regel plaats op de
zaterdagavond, enige malen op zondagmiddag of vrijdag-
avond. De jeugdvoorstellingen vinden plaats op zondag-
middag.

2.2.1 Samenwerking
• met Theater de Purmaryn
Er is goed contact met de programmeur van de Purmaryn
over de programmering. Al in een vroeg stadium is er over-
leg over het aanbod van voorstellingen en in welk theater
welke voorstelling het best tot z’n recht zou komen.

• met P3
Contact vanzelfsprekend als ‘huisbaas’, maar waar moge-
lijk wordt ook gekeken naar programmatische samenwer-
king.

• met andere culturele instellingen
Een aantal malen per jaar is er een overleg van de culture-
le organisaties in Purmerend waarin ook initiatieven wor-
den genomen voor gezamenlijke acties zoals de UITdagen.

• met de Stichting Reuring
Dit is de stichting waarbinnen de meeste culturele organi-
saties van Purmerend participeren met als doel de organi-
satie van het Festival Reuring. Door de inbreng van De
Verbeelding worden in dit festival ook voorstellingen op-
genomen die nauw aansluiten bij de programmering van
De Verbeelding.

• met andere (kleine) theaters in 
Noord-Holland

De kleine theaters in Noord-Holland komen op geregelde
momenten bij elkaar onder de naam NOKT =
Noordhollands Overleg Kleine Theaters. Programmeurs
van ca. 12 theaters bespreken dan actuele (theater)ont-
wikkelingen en voorstellingen.

- JEUGDTHEATER
Onder de merknaam ‘De Kleine Verbeelding’  worden jaar-
lijks ca. 8 voorstellingen geprogrammeerd voor de leef-
tijdsgroep 2 – 8 jaar. 

• Kansen voor jonge en nieuwe 
theatermakers

Het landelijke cultuurbeleid heeft ervoor gezorgd dat voor-
al deze categorie theatermakers het heel moeilijk heeft ge-
kregen. Per 1 januari 2013 stopte voor vele groepen de sub-
sidiëring. Het gevolg was dat er voor veel jonge theater-
groepen / makers geen bestaansmogelijkheden meer wa-
ren. Steun van theaters is dus van nog groter belang. Vanuit
onze doelstelling blijven wij op zoek naar mogelijkheden
om deze jonge makers kansen te bieden.

• Het bevorderen van de doorstroming
Een aantal groepen die in ons programma waren opgeno-
men hebben landelijk de stap naar de grotere zalen al ge-
maakt. Bij gebrek aan een goede locatie in Purmerend (de
grote zaal van De Purmaryn is te groot voor deze groepen
en heeft een lijsttoneel, de kleine zaal heeft een te klein,
ondiep speelvlak), spelen deze groepen hun voorstellingen
in Purmerend nog steeds in De Verbeelding.
Vooral bij het cabaret is de doorstroming naar de grote za-
len vaak heel (soms te) snel. Bijna alle grote cabaretnamen
van dit moment hebben met hun eersteling in De
Verbeelding gestaan en stonden met hun volgende voor-
stelling in De Purmaryn.
Liedjesmakers/zangers als Gerard van Maasakkers en Gé
Reinders zijn ook doorgegroeid naar grotere zalen.
Deze doorstroming biedt ook weer speelplekken aan nieu-
we groepen in De Verbeelding.

• Het bieden van speelplekken aan meer 
ervaren theatermakers

Er zijn theatermakers die hun voorstelling bewust maken
voor de kleinere vlakke vloer theaters. Te denken valt daar-
bij aan Helmert Woudenberg, Peter de Graef, mugmetde-
goudentand, Golden Palace, Servaes Nelissen. Ook voor
deze makers wil De Verbeelding graag een podium zijn.

DISCIPLINE
Toneel 15 14 17 15
Cabaret 6 5 4 5
Muziektheater 4 5 9 6
Mime/Beeldend theater 5 6 4 6
Moderne Dans 2 5 4 6
Jongerentheater/familievoorst. 3 2 2 1
Jeugdtheater 9 11 6 9
Uitdagen
Totaal 44 48 47 49

2013 2104 2015 2016

Verdeling van de voorstellingen over de verschillenden theater-
disciplines in de periode 2013-2016
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33.1 DOELGROEPEN
3.1.1 Huidige publiek en omgeving
Het huidige publiek is nog steeds redelijk gemêleerd. Het
grootste deel bestaat vooral uit de groep tussen 40 en 65 +,
is hoog opgeleid en is maatschappelijk betrokken.
Deze groep is ook afgelopen beleidsperiode niet significant
veranderd.

3.1.2 Gewenste doelgroepen
1. De mensen die we al bereiken: zie hierboven; maat-
schappelijk betrokken en natuurlijk vooral geïnteresseerd
in kleinschalig, eigentijds theater.

Redenen om hiervoor te kiezen zijn:
We willen de huidige doelgroep graag behouden. Ons stre-
ven is de bovenomschreven categorie in Purmerend en in
de omliggende plaatsen verder uit te breiden.
Het budget van De Verbeelding is ontoereikend voor wer-
ving van allerlei nieuwe doelgroepen.
Het aanbod van Theater de Purmaryn voorziet de liefheb-
bers van andere genres. Omdat dit  aanbod van de theaters
elkaar goed aanvult verheugen we ons in een goede en in-
tensieve samenwerking met dit theater.

2. Kinderen in de leeftijdsgroep van 2 -10 jaar
en hun (groot)ouders
Onder de naam ‘De Kleine Verbeelding’ bereiken we de
doelgroep van kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar en
hun (groot)ouders. Belangrijk instrument om deze groep
naar het theater te krijgen was de opname van de voorstel-
lingen in de Purmaryngids. Dit is na enkele succesvolle ja-
ren de laatste tijd minder effectief gebleken. We streven er-
naar de naamsbekendheid verder te vergroten, onder meer
door ons duidelijker te profileren in onze eigen uitingen, via
een aparte jeugdbrochure, een facebook pagina, het ma-
ken van een emailadressenbestand en het aantrekken van
een aparte PR medewerker voor De Kleine Verbeelding. 

3. Jongeren in de leeftijdsgroep 12-16 jaar
Belangrijke redenen om voor deze doelgroep te kiezen zijn:
Ons huidige publiek bestaat voor het grootste deel uit be-
zoekers boven de 40 jaar. Voor de opbouw van ons publiek
is het nodig om deze leeftijd naar beneden te brengen.
Huidige bezoekers en medewerkers hebben kinderen in die
leeftijd en we willen ook graag iets voor die groep brengen.
Jongeren sluiten in leeftijd aan bij de huidige doelgroep
van De Kleine Verbeelding. 
Jongeren sluiten ook aan bij de reguliere bezoekers van de
popzalen van P3. 
Ondanks deze gegevens en onze inzet is het moeilijk geble-
ken jongeren in grotere aantallen naar het theater te krij-
gen. Ook de contacten met het Voortgezet Onderwijs zijn
niet gemakkelijk en de bezuinigingen in het onderwijs wer-

Publiciteit en marketing 
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ken daar ook niet echt aan mee, maar wij willen er in de ko-
mende beleidsperiode wel mee doorgaan. De groep jonge-
ren bereiken we verder via de theaterschool van het NKT
en de muziekschool.

3.1.3 Doelstelling met betrekking tot de 
bezoekersaantallen

KWALITATIEF
- Meer bezoekers uit de huidige bezoekersgroep ook uit de
omliggende plaatsen.
- Kinderen van 2 – 10 jaar en hun (groot)ouders
- Jongeren van 12 – 16 jaar

KWANTITATIEF
- Het handhaven van dezelfde gemiddelde bezettingsgraad
(ca. 70%)
Voor een vlakke vloertheater met een programmering als
De Verbeelding is dat een goed percentage. 
-  In de beleidsperiode streven we naar een stijging van het
absolute aantal toeschouwers en een verhoging van het
bezettingspercentage tot 75%.

3.2 KAART- EN ABONNEMENTENVERKOOP
3.2.1 Prijsstelling, kaartverkoop en 

samenwerking

HUIDIGE TOEGANGSPRIJZEN:
€ 14,- en met Pas 65 en CJP  € 12,-
Kaarten voor De Kleine Verbeelding kosten € 6,- voor  kin-
deren en € 9,- voor volwassenen.
- € 12,- voor de donateurs van de Stichting Vrienden van de
Verbeelding
Familievoorstellingen één prijs € 10,-
- Keuzeabonnement: afhankelijk van het aantal voorstellin-
gen zijn kortingen van 10 en 20% mogelijk
- Daarnaast zijn er speciale abonnementen die per seizoen
verschillen. Bij een paar voorstellingen is er dan meestal 1
voorstelling gratis
-’Dubbelspel’: Een samenwerking met Theater de Purmaryn
waar twee voorstellingen in het zelfde genre (een in de
Purmaryn en een in De Verbeelding) gekoppeld worden
verkocht met korting
- Bij tegenvallende voorverkoop zijn er meermalen specia-
le kortingsaanbiedingen 
- Aparte kortingsprijzen en abonnementen voor
jongeren/CKV- leerlingen

KAARTVERKOOP
- Via de website 
- Abonnementenverkoop via het bestelformulier, te
downloaden van de website
- Telefonisch reserveren via antwoordapparaat
- Aan de kassa
- Via het jaarprogramma van Theater de Purmaryn
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SAMENWERKING
Voor de publiciteit en marketing wordt samenwerking ge-
zocht met diverse organisaties zoals:
- andere vlakke vloertheaters in Noord-Holland 
- diverse sociaal maatschappelijke en culturele organisa-
ties, waaronder de andere podia en de bibliotheek.
- alle culturele organisaties in Purmerend binnen de
Stichting Reuring, de UITdagen en het Festival Reuring 
- incidenteel met andere culturele instellingen in de regio
Waterland
- scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Voedselbank

3.2.2 Doelstelling met betrekking tot 
de prijsstelling en kaartverkoop

TOEGANGSPRIJZEN
Deze worden vastgesteld door het bestuur.
Het streven is deze prijzen zo laag mogelijk te houden, ter-
wijl we het aantal voorstellingen per seizoen op peil willen
houden. We vinden dat we een zo breed mogelijk publiek,
dus ook de lagere inkomensgroepen, de kans moeten ge-
ven theater te bezoeken. 
In deze planperiode zullen we nader bekijken of een verho-
ging noodzakelijk is. 

3.3 PUBLICITEIT EN ANDERE 
PUBLIEKSWERVINGSACTIES

3.3.1 Publiciteitsactiviteiten en 
samenwerking

Vaste publiciteitsactiviteiten zijn:
- Het jaarprogramma, sinds 2011 in magazinevorm
- Opnemen van een aantal (ca. 20) voorstellingen en alle
Kleine Verbeelding voorstellingen in het jaarprogramma
van Theater de Purmaryn

- Aparte brochure en poster van De Kleine Verbeelding
voorstellingen 

- Digitale nieuwsbrief met komende voorstellingen; deze
wordt op geregelde tijden, maar in elk geval eenmaal per
maand verzonden aan ca 1.300 mailadressen. Via deze
nieuwsbrief kan direct worden besteld via een link naar de
website

- Poster annex maandfolder (1.000 stuks drukwerk) ver-
spreid in de stad, op een aantal vaste plaatsen
- Uitbreiden verspreiding: Sinds meer dan een jaar worden
er via ‘ambassadeurs’ elke maand posters/maandprogram-
ma’s bezorgd, die deze ambassadeurs op hun beurt weer
verspreiden in de omliggende plaatsen. Momenteel zijn dit:
Wijdewormer, De Rijp,  Marken, Midden Beemster, Zuidoost
Beemster, Monnickendam, Edam, Marken en Wormerveer.
De posters worden gehangen of neergelegd op plaatsen
waar veel mensen bij elkaar komen, zoals bibliotheek, ge-
meentehuis, buurthuis, winkel, supermarkt, winkelcentrum 1312

enzovoorts. Uitbreiding van deze manier van promotie
heeft onze aandacht.

-website
Naast instrument voor de ticketing is de website natuurlijk
ook een middel voor de promotie. Op de homepage wordt
meestal de eerstvolgende voorstelling onder de aandacht
gebracht met foto, tekst en/of trailer. voorts is het gehele
aanbod aanwezig, alsmede de mogelijkheid om kaarten te
bestellen. Er zijn plannen om de website te restylen en ge-
bruiksvriendelijker te maken.

- De aankondiging van onze voorstellingen worden tevens
geïntegreerd in de website van P3, het pop- en cultuurcen-
trum waar wij gehuisvest zijn. Dat komt onze naamsbe-
kendheid ten goede en ook bezoekers buiten onze doel-
groep kunnen met onze aanwezigheid kennismaken.

- Persberichten sturen naar de regionale pers (Dagblad
Waterland en de huis-aan-huisbladen)
- deelname aan de wekelijkse Cultuurladder in Dagblad
Waterland, doorgeplaatst in het huis-aan-huisblad ‘Het
Gezinsblad’

- Nieuws, trailers, acties en informatie via de website,
nieuwsbrieven, facebook en twitter. Er wordt ook een be-
drag besteed aan ‘gesponsorde’ berichten op Facebook
waarvan de doelgroep is bepaald. Al dan niet met ‘like en
deel’ acties

- ‘Reminders’ voor voorstellingen via e-mail

- Speciale acties ten behoeve van specifieke voorstellingen
waaronder workshops en voor- en nabesprekingen 

- Speciale aandacht voor de publiciteit rond de Jongeren
voorstellingen i.s.m. het Voortgezet Onderwijs (w.o. 2 pa-
gina’s in het JEL+ magazine), de theaterschool van het
NKT, de muziekschool enzovoorts.

-Direct-mailings aan mensen die een vorige keer een be-
paalde groep of genre hebben bezocht. 

- Er is een cadeaubon ontwikkeld die desgewenst als ser-
vice van Theater De Verbeelding gepersonaliseerd kan
worden. Deze is te bestellen aan de kassa of via de websi-
te.

- In samenwerking met restaurant Kriti in Purmerend bie-
den wij een ‘theaterarrangement’ aan voor een aantrekke-
lijke prijs. Het restaurant heeft een prima gastheer en de
vreugde van het avondje uit wordt hierdoor zeer versterkt,
waarover wij tot nu toe alleen maar enthousiaste reacties
ontvangen

- de beamerpresentatie in het theater is verbeterd en ziet
er eenduidig en professioneel uit. Naast de komende voor-
stellingen brengen we ook andere zaken, zoals cadeau-
bon, ‘word vriend’, ‘ringleiding beschikbaar en theaterar-
rangement onder de aandacht
De presentatie wordt elke week up-to-date gehouden.

- Er zijn proeven gedaan met adverteren van ons program-
ma in de huis-aan-huisbladen. Echter de response viel zo-
danig tegen dat we beter onze middelen op een andere
manier kunnen aanwenden.

Samenwerking:
- Samenwerking met de Stichting Vrienden van De
Verbeelding ten behoeve van werving donateurs (vrien-
den).

- Samenwerking met de Purmaryn door een deel van het
aanbod te plaatsen in de Purmaryngids

-  Voor specifieke abonnementen en/of acties wordt er af
en toe samengewerkt met culturele en maatschappelijke
organisaties, (regionale) media en Voortgezet Onderwijs
om nieuwe groepen te bereiken

-  Samenwerking met het Festival Reuring

-  Samenwerking met culturele organisaties voor het orga-
niseren en realiseren van bijvoorbeeld de UITdagen aan
het begin van het seizoen

-  Voor de jeugdvoorstellingen wordt er met een aantal or-
ganisaties samengewerkt, zoals de Bibliotheek, basisscho-
len enz.
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4 Accommodatie 

4.1 ALGEMEEN
Theater De Verbeelding is vaste huurder van de theaterzaal
in Pop- en Cultuurpodium P3. 
Bij de start van P3 in 2006 had deze instelling vooral een
culturele opdracht. In de eerste jaren lag daar ook duidelijk
het accent. Het wegvallen van een groot deel van de ge-
meentelijke subsidie heeft P3 in grote problemen gebracht.
Om te overleven zal P3 zich steeds meer op commerciële
activiteiten moeten richten. We merken dat dit af en toe
botst met de belangen van De Verbeelding en haar bezoe-
kers. Via goed overleg is tot nu toe steeds een oplossing ge-
vonden. Het blijft spannend hoe dit zich in de komende be-
leidsperiode zal ontwikkelen.
Een van de grootste obstakels blijft het feit dat de zalen in
P3 onvoldoende geïsoleerd zijn tegen geluidsoverdracht. 

Sinds 2012 staat het onderhoudsbudget van P3 door bezui-
nigingsmaatregelen onder grote druk. Dit valt buiten onze
directe invloedssfeer, maar baart ons wel zorgen. Naast de
noodzaak van regulier en groot onderhoud zijn er natuur-
lijk nog andere onvervulde wensen en verbeterpunten voor
de accommodatie. 

4.2 Beheerstructuur en beschikbaarheid
P3 wordt beheerd door een stichtingsbestuur. De dagelijk-
se leiding valt onder een directeur die hierbij wordt onder-
steund door P3 stafmedewerkers. Voor wat betreft de ac-
commodatie, productie, techniek en horeca hebben mede-
werkers van De Verbeelding regelmatig contact met P3
stafmedewerkers. De samenwerking is uitstekend en ver-
loopt naar tevredenheid van beide zijden. Er is geen regu-
lier overleg tussen de directie en het bestuur van De
Verbeelding, maar men weet elkaar prima te vinden wan-
neer hier aanleiding toe is.
De theaterzaal wordt - inclusief techniek-faciliteiten - op
basis van een huurcontract ter beschikking gesteld aan De
Verbeelding. De programmering loopt van september tot
en met mei en vindt in de weekenden plaats. Op vier door-
deweekse avonden wordt de theaterzaal als repetitieruim-
te gebruikt door Purmerendse orkesten, eveneens vaste
huurders. Op zondagen wanneer De Verbeelding niet pro-
grammeert is de zaal in gebruik door De Nazarener, een an-
dere vaste huurder, voor hun kerkdiensten.

4.3 Beschrijving van de accommodatie
De standaardcapaciteit van de vlakke vloertheaterzaal is
118 stoelen. Bij een beperkt aantal voorstellingen is dit 134
stoelen doordat er een extra rij voor de tribune kan worden
geplaatst. Bij jeugdtheater kunnen er soms extra bankjes
voor waardoor de maximale capaciteit zelfs nog iets kan
toenemen. De gewenste diepte van het speelvlak is echter
bepalend voor de uiteindelijke capaciteit en dient bij het
boeken te worden vastgesteld.

Het speelvlak is 10-12 m breed; exclusief dempingspane-
len op de binnenwanden en theaterdoeken (afstopping).
De schuiftribune is 10 m breed, daarom wordt de afstop-
ping meestal op 10m breed gehangen. De zaal is 5,70 m
hoog (vanaf de vloer tot onderzijde grid).

In de theaterzaal is een regieruimte en een technische
ruimte met beperkte opslagcapaciteit. De theaterzaal
grenst aan de foyer met een uitgifte-bar, twee toiletruim-
tes en een nis met een kleine garderobe. Er is standaard
een kleedkamer, met naastgelegen douche en toilet, be-
schikbaar. Deze bevindt zich in het backstage deel op de
eerste verdieping. Het achterste deel van de foyer bij de
theaterzaal kan met een draaihek van de rest van de P3
foyer worden afgesloten wanneer bij gelijktijdig gebruik
van de zalen publieksvermenging niet gewenst is. Dit is
echter niet wenselijk omdat de resterende verblijfsruimte
dan erg benauwend is. Sinds kort is een aparte zijfoyer gec-
reëerd die ook goed gebruikt kan worden bij voor- en na-
besprekingen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt
van gemeenschappelijke faciliteiten zoals: een centrale
kassaruimte, keuken, artiesten- en vrijwilligerslounge,
mindervaliden-toilet, centrale garderobe (incidenteel) en
kantoorfaciliteiten.

4.4 Verbeterpunten accommodatie
Wat de accommodatie betreft is hieronder een aantal ver-
beterpunten opnieuw in het beleidsplan opgenomen om-
dat ze nog niet gerealiseerd zijn.

4.4.1 Oplossing geluidsoverdracht naar 
theaterzaal

Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat de zalen
in P3 na de oplevering onvoldoende geïsoleerd bleken te
zijn tegen geluidsoverdracht. Er is inmiddels een aantal
aanpassingen gedaan, maar er zijn nog verbeteringen mo-
gelijk zoals bijvoorbeeld het vervangen van plaatmateriaal
van demping-panelen in de tussengang. Vooralsnog ont-
breken  de financiën hiervoor.

Het betekent dat wanneer er concerten of feesten plaats-
vinden in de grote zaal en de foyer (waarbij er risico is op
geluidsoverdracht naar de theaterzaal) P3 en De
Verbeelding de programmering nauw op elkaar af moeten
stemmen. Er wordt zoveel mogelijk flexibel om gegaan
met dit knelpunt.

4.4.2 Uitbreiding bergruimte en 
aanpassingen regieruimte

• Verandering van een aantal onverkoopbare 
zitplaatsen in een berging, t.b.v. het archief 
van De Verbeelding

• Vergroting van de regieruimte ter verbetering 
van het regelen van het geluid

4.4.3 Overkapping van het loading dock
De laad- en losdeuren van de theaterzaal zijn niet be-
schermd door een overkapping. Onder de
Arbeidsvoorzieningen wet hoort deze laad- en losplek
overkapt te zijn. Dit is per abuis niet meegenomen voor de
laatste oplevering in 2006  terwijl De Verbeelding dit wel
had aangegeven.

4.5 Bereikbaarheid
Theater De Verbeelding is met het openbaar vervoer, auto,
fiets of lopend uitstekend te bereiken. Het NS station
Purmerend Centrum is op vijf minuten loopafstand en di-
verse lijnbussen stoppen bijna voor de deur. Op het par-
keerterrein aan de Purmersteenweg is nu op voorstellings-
dagen nog ruime parkeergelegenheid. Echter, wanneer de
voorgenomen bouwplannen van Gemeente Purmerend op
dit parkeerterrein doorgaan dan zal de parkeergelegen-
heid voor onze bezoekers aanzienlijk afnemen. Wat nog al-
tijd node gemist wordt is dat zowel P3 als De Verbeelding
niet zijn meegenomen in de lokale bewegwijzering.
Samen met de Gemeente zal voor dit knelpunt een oplos-
sing gevonden moeten worden.
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5 Bestuur Financiën
5.1 DE ORGANISATIE
5.1.1 Beheerstructuur
a. Juridische status
De Verbeelding heeft als juridische status de stichtings-
vorm en is bij notariële acte opgericht op 31 oktober 1988.
b. Statuten/bestuursreglement
Sinds 1 januari 2013 is er op basis van Cultural Governance
een bestuursreglement.
c. Anbi status: De Stichting De Verbeelding te Purmerend is
een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij er-
ven, schenken en giften.

De bij de oprichting vastgestelde statuten zijn niet tussen-
tijds gewijzigd.
De bestuursleden worden steeds voor 3 jaar benoemd bij
coöptatie volgens rooster.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Noordwest-Holland (hoofdkantoor Alkmaar, bijkantoor
Hoorn) onder nummer 41235501.
De statutaire zetel van de stichting is Purmerend, het cor-
respondentieadres (secretariaat) is
Julianastraat 31, 1441 EN Purmerend.
De stichting is ondernemer in de zin van de omzetbelasting
en heeft dus BTW plicht/recht. Het BTW nummer is:
NL009665626B01.
De Stichting heeft de ANBI Status.

5.2 Organisatiestructuur
De organisatie beschikt over circa 60 vrijwilligers, waaron-
der de bestuursleden. Het bestuur heeft de eindverant-
woordelijkheid. Definitieve besluitvorming vindt plaats
binnen het bestuur. Bij deze besluitvorming worden de
(coördinerende en meewerkende) vrijwilligers zoveel mo-
gelijk gehoord en betrokken. Over de functies van de vrij-
willigers verwijzen wij naar de volgende paragraaf.

5.3 Vrijwilligers
5.3.1 Vrijwilligersstatuut, zie bijlage.
De Stichting De Verbeelding beschikt over een vrijwilligers-
statuut. Dit statuut wordt aan iedere vrijwilliger voorge-
legd. In dit statuut staan de rechten en de plichten van de
vrijwilligers en het bestuur beschreven alsmede de tegen-
prestaties. 

5.3.2. Taakverdeling en 
verantwoordelijkheden

Naast het bestuur is er een twaalftal vrijwilligers met een
functie als medewerker of coördinator op de volgende ge-
bieden:
- Inroosteren van vrijwilligers
- Techniek
- Productie
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- Publiciteit en marketing
- Boekhouding en Kassa
- Voorstellingscoördinator
- Webbeheer, toegangskaartreservering, bestandsbeheer
(databank).
Deze medewerkers hebben een ruime vrijheid van hande-
len en hebben contact met het daarvoor verantwoordelij-
ke bestuurslid (en vice versa) indien de omvang en nood-
zaak van de besluitvorming daartoe aanleiding geven.
De andere vrijwilligers zijn in principe het meest werkzaam
op de voorstellingsdagen bij de voorbereiding, tijdens de
uitvoering en na afloop van de voorstelling op de gebieden:
- Theaterkassa
- Zaaldienst
- Techniek
- Bardienst
Overigens zijn er ook bestuursleden en medewerkers die
tijdens de voorstellingsavonden ‘op de vloer werken’.
Indeling geschiedt volgens een rooster, rekening houdend
met de voorkeuren van de vrijwilligers. Vervanging wordt
onderling geregeld of door de vrijwilligerscoördinator.

5.3.3 Werving
De werving van vrijwilligers vormt naast verjonging van
het vrijwilligersbestand een belangrijk aandachtspunt en
vraagt om continuïteit omdat alle functies bij De
Verbeelding vrijwilligersfuncties zijn (zie ook organisatie-
structuur). De Verbeelding biedt ook stageplaatsen.  

5.3.4 Relatie bestuur en vrijwilligers
In principe worden tweemaal per jaar bijeenkomsten/uitje
georganiseerd voor alle vrijwilligers. En tweemaal per jaar
overlegt het bestuur met de coördinatoren. De inbreng van
de coördinatoren wordt meegenomen tijdens alle be-
stuursvergaderingen, ook het vrijwilligersbeleid is een vast
agendapunt. De vrijwilligerscoördinator verzorgt een bul-
letin, waarin de relevante onderwerpen worden gecommu-
niceerd. Voor de vrijwilligers is een ongevallenverzekering
via de gemeente afgesloten en een verzekering die hen vrij-
waart van aansprakelijkheid door derden.

5.4 Doelstelling met betrekking tot de 
organisatie

De organisatie is erop gericht dat vrijwilligers met plezier
kunnen functioneren, overleg en samenwerking met direc-
tie en medewerkers van P3 dragen hieraan bij. Gastvrijheid
voor vrijwilligers, publiek en de bezoekende theatergroe-
pen is een belangrijk uitgangspunt. Wij verzorgen vooraf-
gaand aan iedere voorstelling een zelfbereide warme
maaltijd voor de dienstdoende technici en de theatergroep.

6De Verbeelding is financieel gezien nog altijd een gezonde
organisatie. Daarbij hebben we steeds voldaan aan de sub-
sidievoorwaarden van de subsidiegevers, bijvoorbeeld ten
aanzien van het aantal te brengen voorstellingen per jaar. 
Voor een groot deel zijn wij, voor wat de inkomsten betreft,
afhankelijk van onze subsidiegevers de gemeente
Purmerend en het Fonds Podiumkunsten (FPK) en dat zal in
de komende beleidsperiode ook zo blijven. Daarmee is te-
vens onze financiële achilleshiel benoemd. Welk effect de
eventuele bezuinigingen van de gemeente Purmerend en
het FPK in de komende jaren zullen hebben is nog ongewis.
Voor 2017 zijn de inkomsten in ieder geval gegarandeerd.
De recettes zijn de derde grote inkomstenbron. De afgelo-
pen jaren zien we een lichte afname van de recettes, een
beeld dat zich ook landelijk heeft afgetekend. Dit ondanks
de nog altijd relatief lage toegangsprijzen. Het beleid zal er
in de komende jaren op gericht zijn meer bezoekers naar
het theater te krijgen, maar tegelijkertijd ook de kostenont-
wikkelingen scherp in de gaten te houden en waar nodig
bij te sturen.

Mede naar aanleiding van eerdere gesprekken met de ge-
meente streeft De Verbeelding er steeds naar de omvang
van exploitatieoverschotten(in de afgelopen twee jaar was
daarvan overigens geen sprake) te beperken. Enerzijds
heeft het tot nu toe gevoerde behoedzame beleid van
scherp budgetteren geleid tot extra vet op de botten.
Daarmee is immers de mogelijkheid vergroot om het thea-
ter langer te exploiteren als de subsidiestromen kleiner
zouden worden of opdrogen. Anderzijds leidt een (te) hoog
opgebouwde reserve tot ophoping van (nog) niet gebruikt
gemeenschapsgeld. Een dilemma.
De Verbeelding beschikt nu over een tweetal reserves die
door de gemeente als subsidiegever zijn gemaximeerd: de
bestemmingsreserve en de egalisatiereserve.  
Exploitatieoverschotten die hier bovenuit stijgen worden
toegevoegd aan de algemene reserve. 
In de komende beleidsperiode zal dan ook op een verant-
woorde wijze extra middelen worden ingezet voor o.a.
technische vernieuwingen in de theaterzaal, verfraaiing
van de ontvangstruimte/bar voor bezoekers, vernieuwing
van de website en marketingactiviteiten. 
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