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Voorwoord
Met enige trots presenteren wij u het verslag van 2019.
Ook in 2019 hebben we weer een verbeterslag kunnen maken. Dat is onder
andere af te meten aan het stijgend aantal toeschouwers, dat opliep tot 152
betalende bezoekers bij de laatste voorstelling van dit seizoen.
Het afgelopen jaar hebben wij veel geïnvesteerd in ons theater. Zo hebben wij
dankzij de gemeente Leiden een keetwagen kunnen aanschaffen waarin artiesten
zich kunnen verkleden en na de voorstelling de materialen worden opgeslagen.
Onze vrijwilligers hebben de keet een frisse lik verf gegeven. De gemeente
Leiden heeft tevens gezorgd voor de aanleg van twee putten met stroompunten
waaronder ook krachtstroom. Dit levert een flinke kostenbesparing op ten
opzichte van voorgaande seizoenen.
De organisatie rond de voorstellingen van de op- en afbouw is flink verbeterd.
Het lukt ons elk jaar weer een mooie programmering neer te zetten. Wij
proberen voor alle doelgroepen te programmeren. Van Zangeres Zonder Naam
tot klassiek, van tango & flamenco tot cinema.
Verder zijn we veel dank verschuldigd aan alle subsidiënten die onze
voorstellingen mogelijk maken.
Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn wij alweer volop bezig met
het nieuwe theaterseizoen 2020. We streven ernaar om weer een breed cultureel
programma te presenteren met voor elk wat wils.
Door ervaring wijzer geworden starten we komend seizoen wel wat later in het
jaar. Vanaf begin juni is er om het andere weekend een voorstelling tot half
september.
De vele enthousiaste reacties van het publiek, vrijwillige medewerkers en de vele
artiesten die het theater hebben bevolkt inspireren ons om ons ook voor het
volgende seizoen weer voor de volle 100% in te zetten.
Bedankt voor dit geweldige jaar!
Jan van Zwieten
Voorzitter
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Voorstellingen
We hebben in 2019 tien voorstellingen georganiseerd waarvan er één door
slechte weersomstandigheden is komen te vervallen.
•

11 mei - Ode aan de Zangeres Zonder Naam
Een mooie voorstelling met diverse artiesten, waaronder een lookalike en
een heus draaiorgel op het toneel.

•

18 mei - Leidse Hout Festival
Licht klassieke muziek, opgedragen aan de buurt en de
Ondernemersvereniging Boerhaave District.

•

1 juni – Darwin in de stad
Theatercollege door evolutiebioloog en auteur prof. Menno Schilthuizen.
Theatraal omlijst door de Bende van OZ.

•

15 juni – Korendag
Zes Leidse koren maakten, voor het eerst, hun opwachting in de Leidse
Hout. Vanwege de onverwacht grote belangstelling van de koren begon de
voorstelling al om vier uur in de middag.

•

22 juni – Wijze en wonderlijke verhalen
Deze avond stond het theater in het teken van de verhalen. De gewijzigde
opstelling in de breedte van zowel publiek als de artiesten zorgde voor een
intieme sfeer.

•

29 juni - Een ontmoeting met de Arabische Wereld
Optredens uit de Arabische culturen met niet-westerse muziek resulteerde
in een zeer sfeervolle, goedbezochte voorstelling.

•

6 juli - Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)
De voorstelling zou in het teken staan van de klassieke muziek, uitgevoerd
door de Academy of Creative and Performing Arts. Helaas gooide de zeer
slechte weersomstandigheden roet in het eten waardoor de voorstelling
werd afgelast.

•

13 juli - Maak de vloer vrij voor… DE DANSERS!
Dans, dans en nog eens dans met tango en bewegingstheater door Levend
Lijf. De avond werd afgesloten door een prachtig en enthousiast onthaald
flamenco optreden van Terremoto door de Dutch Flamenco Foundation.

•

24 augustus – Filmavond
Voor het eerst cinema in ons theater. De klassieker La Vita è Bella,
geprojecteerd op groot doek, werd uitstekend ontvangen.

•

31 augustus - Simon & Garfunkel: ‘het verhaal en de muziek’
Easy listening muziek van Simon & Garfunkel, prachtig gecoverd met
documentaire-achtige intermezzo’s waarin de geschiedenis van dit duo
werd toegelicht.
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Medewerkers
We konden in het seizoen 2019 rekenen op de medewerking van circa 15
vrijwilligers, die zich in wisselende samenstelling naast de bestuursleden hebben
ingezet om van de voorstellingen een succes te maken. Het ging om de
programmaraad, werkzaamheden aan de keet en de inzet bij de op- en afbouw
van het theater. Daarnaast was er twee keer een bijeenkomst met de
vrijwilligers, voor en na afloop van het seizoen, samen met het bestuur in een
gezellige ambiance.

Bestuur
Het bestuur is in 2019 tien keer bij elkaar gekomen. Het zwaartepunt van de
bestuurlijke activiteiten heeft gelegen bij het ‘binnenhalen’ van de elektriciteit,
de samenstelling en uitvoering van het programma en de organisatie rond de
voorstellingen.
Het bestuur bestaat uit:
•

Jan van Zwieten
Voorzitter

•

Janny Spies
Secretaris

•

Ewald Faber
Penningmeester

•

Ary van den Broek
Algemene zaken

•

Werner Hendriks
Fondsenwerving, programmaraad, facilitaire zaken t/m 10-9-2019
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In september hebben we afscheid genomen van Werner Hendriks. Vanaf de
oprichting van de Stichting Openluchttheater Leidse Hout in 2017 heeft hij deel
uit gemaakt van het bestuur. Reeds voor de oprichting van de Stichting zette
Werner zich met groot enthousiasme voor het theater in.
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Subsidiënten
-

Gemeente Leiden

-

Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict

-

Fonds 1818

-

Stichting Zabawas

-

Druckerfonds

-

Ars Donandi namens het Tijtgat Fonds

-

Prins Bernhard Cultuurfonds
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Jaarrekening 2019 per 31-12-2019

INKOMSTEN

UITGAVEN

Omschrijving

Omschrijving
Consumpties artiesten

€

1.171,71

Materiaalkosten

€

907,50

4.000,00

Publiciteit

€

6.150,78

€

3.600,00

Productiekosten

€

5.033,55

Stichting Zabawas

€

0,00

Techniek (A/V, stroom)

€

6.530,29

Druckerfonds

€

2.400,00

Aankleding theater

€

481,79

Ars Donandi - Tijtgat Fonds

€

3.000,00

Sanitaire voorzieningen

€

1.034,32

Prins Bernhard Cultuurfonds

€

0,00

Gages artiesten

€

14.106,42

Giften

€

100,00

Vergunningen

€

73,26

Recettes

€

3.443,08

Bankkosten

€

165,24

OVBD: voorschot op subsidies

€

3.000,00

Onvoorzien

€

58,00

Tekort

€

1.169,78

Totaal

€

35.712,86

€

35.712,86

Subsidies
Gemeente Leiden

€

15.000,00

Ondernemersver. Boerhaavedistrict (OVBD)

€

Fonds 1818

Totaal

Balans

Debet

Credit

ING saldo

€

147,78

Kas

€

50,00

Fonds 1818

€

328,41

Stichting Zabawas

€

3.000,00

Druckerfonds

€

600,00

Prins Bernhard Cultuurfonds

€

2.500,00

€

6.626,19

OVBD: voorschot op subsidies

€

3.000,00

Resultaat

€

3.626,19

Subsidies (vorderingen)

Totaal

Totaal

€

6.626,19
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Algemene informatie
Website

https://oltleiden.nl

E-mailadres

info@oltleiden.nl

Correspondentieadres

Stichting Openluchttheater Leidse Hout
p/a Azurietkade 23, 2332 LB Leiden

KvK-nummer

67941168

Bankrekening

NL22 INGB 0007 6307 11

Fiscaal nummer ANBI

8572 35 254
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