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Het groenste theater in de regio 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Openluchttheater Leidse Hout. 

 
Niemand zal verbaasd zijn om te lezen dat het een bijzonder jaar was. Dat komt 

niet alleen door de Coronacrisis hoewel die natuurlijk een diep spoor heeft 
getrokken. Desondanks hebben wij in de maand september, net tussen de twee 
golven door, vier prachtige voorstellingen kunnen houden. Met per uitvoering 

maximaal 100 toeschouwers volgens de Corona-richtlijnen. Dat is een aantal 
waar wij normaal gesproken al tevreden over zouden zijn en het kwam als een 

verrassing dat alle vier de voorstellingen geheel uitverkocht waren. Voor het 
eerst hadden wij zelfs te maken met belangstellenden die stonden te wachten of 

er misschien nog mensen niet kwamen opdagen om zo toch nog een plekje te 
bemachtigen. 
 

De samenwerking met de organisatie van de Leidse Rembrandtdagen leidde tot 
een avond in 17e-eeuwse stijl rond het thema Rembrandt van Rijn. 

 
Dan was daar onze zogenaamde nostalgische avond, die dit jaar in het teken 
stond van de Beatles. Moeilijk was het voor onze medewerkers om het 

enthousiaste publiek in toom te houden en de Coronaregels na te laten leven. 
 

Toen de DANS, een beginnende traditie in ons theater. Een avond vol wervelende 
Flamenco en fantastische gitaarmuziek voor een ademloos publiek dat hiervoor 
uit het hele land naar de Leidse Hout kwam. 

 
Ten slotte: Theater voor de kinderen. Een heerlijke middagvoorstelling, lekker 

zittend in het gras, vlak voor en soms ook tussen de acteurs. Genieten voor jong 
en oud. 
 

Jammer genoeg diende zich ook een nieuwe uitdaging aan in de vorm van 
rampspoed rond onze opslagkeet. Een fikse storm liet een boom over het dak 

vallen. De takken die door het dak staken, zorgden voor een lekkage.  
Ook vandalen wisten de keet te vinden en richtten schade aan. Dit laatste blijkt 
dus een terugkerend probleem. 

 
Toch kijken we ondanks genoemde omstandigheden met tevredenheid terug op 

2020 en hebben wij genoeg redenen om met enthousiasme het nieuwe seizoen 
in te gaan. Er zijn ideeën te over en artiesten staan te trappelen om op te 
treden. Het vooruitzicht om de pandemie eindelijk achter ons te laten geeft de 

planning voor 2021 een nieuw élan. 
 

Jan van Zwieten 
Voorzitter 
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Het groenste theater in de regio 

Voorstellingen 
 
In september zijn er vier voorstellingen georganiseerd. 

 

• 5 september – De geest van Rembrandt 
Matthias Rozemond, schrijver van Het spel van licht en donker, verhaalde 

over de jonge Rembrandt van Rijn.  
De verhalen werden afgewisseld met muzikale intermezzo’s door Margot 

Kalse (alt-mezzo) en Earl Christy (luit) 
 

   
 
 

• 12 september – Nostalgische avond 

Helter Shelter gaf een swingende voorstelling met covers van The Beatles. 
Zonder beperkende maatregelen was het publiek zeker gaan dansen…. 

 

   
 

 
• 19 september – Flamenco avond 

Een zinderende dansvoorstelling met Miki María Vos (dans), Juan Peñas 
Pérez (zang) en Vicente Santiago (gitaar) 
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Het groenste theater in de regio 

 

• 26 september – Kindervoorstelling 
Toneelvereniging Ploef verzorgde een speelse uitvoering met hun 

voorstelling Sjadas, de struikrover. De kinderen werden helemaal 
meegesleept in het spannende verhaal. 
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Het groenste theater in de regio 

 

Medewerkers 
Ook in 2020 konden we weer rekenen op onze club van circa 15 vrijwilligers, die 

zich in wisselende samenstelling naast de bestuursleden hebben ingezet om van 
de voorstellingen een succes te maken. De werkzaamheden varieerden van hulp 

bij de op- en afbouw van het theater, het begeleiden van bezoekersstromen tot 
het verzorgen van een hapje en een drankje in de pauze. 
 

     
 

 

 

Bestuur 
 
Het bestuur is in 2020 tien keer bij elkaar gekomen. Het bestuur heeft met de 

Corona-voorschriften in het achterhoofd getracht om het programma zo aan te 
passen dat er in september toch nog 4 voorstellingen konden worden gegeven. 
Zowel het publiek als de artiesten waren blij om in ons mooie theater te kunnen 

genieten van de voorstellingen. 
 

Het bestuur bestaat uit: 

• Jan van Zwieten 
Voorzitter 
  

• Janny Spies 
Secretaris 

  
• Ewald Faber 

Penningmeester 

 
• Ary van den Broek 

Algemene zaken 
 

• Marjan Swagerman 
Algemene zaken 
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Het groenste theater in de regio 

Subsidiënten 
 

- Gemeente Leiden 

 

 
 

- Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict 
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Het groenste theater in de regio 

Jaarrekening 2020 per 31-12-2020 
 

 

 

  

Resultatenrekening

INKOMSTEN UITGAVEN

Omschrijving Omschrijving

Subsidies 2020 Consumpties 772,37       

Gemeente Leiden 12.180,00  Materiaalkosten 1.257,05    

Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict 1.000,00    Publiciteit 1.863,40    

Giften 24,52        Productie 388,67       

Recettes 1.659,70    Stroom, audio & video 2.165,90    

Catering 906,86       Sanitair e.d. 386,29       

Gage 3.011,86    

Vergunningen 75,23        

Bankkosten 124,78       

Onvoorzien 111,20       

Reservering dakreparatie 2.500,00    

Resultaat 3.114,33    

Totaal € 15.771,08 Totaal € 15.771,08

Balans

Debet Credit

ING saldo 9.300,17    Openstaande posten 71,03        

Kas 11,40        Werkkapitaal 9.240,54    

Totaal 9.311,57€  Totaal 9.311,57€  
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Het groenste theater in de regio 

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 

 


