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Raak! 
Een schot 
in de roos

Wij geloven dat magische momenten iemands leven verrijken.  

Momenten waarin mensen samen mooie herinneringen maken, 

die telkens kunnen worden herbeleefd, en zo kunnen  

ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

We verwelkomen onze gasten in warmte en sfeer, zoals in ons  

eigen huis. Verbinden publiek, artiesten en vele andere mensen.  

Tonen lef, creativiteit en echtheid. Wij voelen en gedragen ons  

als één grote familie.

In en rond het mooiste theater van Nederland leveren wij belevingen  

van hoge kwaliteit, en verrassen en verzorgen we onze gasten.  

De Maaspoort staat voor samen mensen inspireren, prikkelen en vermaken.
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Voorwoord
We kijken terug op wederom een ongewoon en bijzonder jaar dat begon en eindigde in een lockdown. Maar 
met een fantastische waardering van onze gasten, vele hoogtepunten, doorontwikkeling in het gebouw en 
fijne reacties van gasten. Met als absoluut hoogtepunt; de voelbare euforie bij gast, artiest en collega’s toen 
we onze deuren weer mochten openen.

De sluiting en alle maatregelen op het moment dat we gefaseerd open mochten gaan zorgen voor een laag-
terecord uit de geschiedenis van De Maaspoort. Dat doet ons enorm pijn na jaren van hard werken om record 
na record te breken. Er kwamen 36.291 bezoekers verspreid over 402 activiteiten, ten opzichte van de 150.000 
bezoekers die normaal gesproken komen genieten. De Maaspoort genereert doorgaans ruim 65% aan eigen 
inkomsten door ticketverkoop, horeca en zakelijke verhuur. Als gevolg van Corona zijn deze eigen inkomsten 
in 2021 drastisch gedaald. Na intern doorgevoerde bezuinigingen ontving de organisatie aanvullende steun 
vanuit het Rijk en het kickstart fonds. De Maaspoort is dankbaar voor de geweldige steun vanuit Gemeente 
Venlo, leden van Businessclub Theater & Zaken, sponsoren, bezoekers en Vrienden van De Maaspoort in deze 
uitdagende tijd. 

Ondanks de wisselende maatregelen is er enorm veel gerealiseerd in en door de organisatie. Behalve de voor-
stellingen en zakelijke evenementen, is een Maaspoort-puzzel ontwikkeld, het eerste Maaspoort magazine 
kwam uit, de artiestenlounge is verbouwd, het interieur in de lobby en artiestenlounge is gewijzigd met hulp 
van onze nieuwe sponsor Leolux. De internationale samenwerking met Theaters Krefeld en Mönchengladbach 
heeft een succesvolle start gehad en verder is gewerkt aan onderhoud en het verder verduurzamen van het 
gebouw. Cabillaud is wederom opgenomen in de Lekker 500. Ook zijn nieuwe systemen geïmplementeerd en 
is gewerkt aan de optimalisatie van processen en de interne samenwerking. Alles om van nog meer betekenis 
te kunnen zijn voor gasten nu en in de toekomst en de uiteindelijke 9+ waardering te realiseren.
 
Financieel gezien stond ook 2021 in het teken van het terugdringen van alle niet noodzakelijke bedrijfskosten, 
aanvullende steunmaatregelen van de overheid maar ook het investeren in de toekomst. Net als in 2020 
waren in 2021 met name de omzet-gerelateerde kosten laag, aangezien veel voorstellingen en evenementen 
niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast is in 2021 een extra bijdrage in de vorm van steunmaatregelen TVL en 
NOW ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een geconsolideerd exploitatieresultaat van € 755.500. De buffer 
die we met dit resultaat opbouwen in ons eigen vermogen zullen we de komende jaren hard nodig hebben. 
In 2022 zullen de steunmaatregelen van de overheid eindigen, zullen onze omzet-gerelateerde kosten naar 
verwachting stijgen naar het niveau van voor de pandemie terwijl het onzeker is hoeveel gasten ons zullen 
bezoeken. Voor de komende jaren verwachten wij daarom verliezen die gecompenseerd kunnen worden met 
het positieve exploitatieresultaat van dit jaar. 

Tot op heden heeft onze vasthoudendheid en cultureel ondernemerschap niet alleen qua gastwaardering en 
bezoekersaantallen veel gebracht, maar ook in financiële zin. We zijn er de afgelopen jaren ondanks zware 
bezuinigingen en substantieel toegenomen (vooral huisvestings-) lasten in geslaagd om het schip vol op koers 
te houden. Ook in de huidige crisis houden we grip op onze financiële positie. We weten op welke posten we 
tijdelijk kunnen besparen en durven te blijven investeren in de toekomst. Zodat we sterker, efficiënter en ook 
flexibeler uit deze crisis komen. 

De personeelskosten zijn in de afgelopen 10 jaar drastisch gedaald. In 2010 bedroegen deze 35% van de exploi-
tatiekosten en in 2019 nog maar 26%. Bij een gelijkblijvend prestatieniveau zou ook in 2020 deze lijn gevolgd 
zijn. In 2021 is ondanks verschillende lockdowns geïnvesteerd in het op sterkte brengen van de horeca-orga-
nisatie. Door gebruik te maken van de NOW-regeling hebben wij bijna al onze mensen binnen boord kunnen 
houden. 

We vragen nog steeds het maximale van onze organisatie. De afgelopen maanden bleek meer dan ooit dat 
het team flexibel, positief en uiterst creatief is. Samenwerken zit in ons bloed en dat zijn we blijven doen. We 
blijven ook nu continu creatief kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Het denken over en het werken aan de positie van De Maaspoort in de lokale en regionale samenleving gaat 
onverminderd door. Het betrekken en boeien van alle mensen binnen onze regio en de 9+ beleving staat daar-
bij centraal. We focussen op diversiteit en inclusie en proberen daarmee een uiterst waardevolle positie in te 
nemen in het culturele en maatschappelijke vraagstuk binnen onze gemeente.

Leon Thommassen, 
Directeur-bestuurder

Venlo, april 2022
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Winnaar MeetingReview Publieksprijs Zilver in categorie XXL
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Algemeen
Onze beleidsvisie RAAK is nog altijd leidend. Aan deze ijzersterke basis blijven we werken:
Een sterke, diverse en grootstedelijk programmering van voorstellingen, concerten en evenementen. En een 
goed gevulde agenda met maatschappelijke en commerciële activiteiten. We verbeteren continue onze publieks-
benadering dankzij (data)analyse en onderzoek.

We zijn allang niet meer alleen een theater. Onze zeer hoogwaardige horeca met twee fantastische restaurants,  
vergaderzalen, het Scheuten terras en de nauwe samenwerking met het Theaterhotel zorgen ervoor dat  
De Maaspoort een multi-recreatie-organisatie is geworden. Dit biedt kansen, niet alleen richting de particuliere 
consument maar ook zakelijk. We streven ernaar dat 80% van onze gasten bekend is met alle facetten van  
De Maaspoort, van vergaderzaal tot restaurant, hotel en uiteraard de theaterzalen.

We blijven onze organisatie door ontwikkelen tot een nog meer diverse en doelmatigere organisatie met 
strakke bedrijfsprocessen, hoge medewerkerstevredenheid, een gebouw dat tot in de puntjes uitgerust is en 
een gezonde financiële basis heeft. Daarnaast focussen we op samenwerkingen in de regio, het vertegenwoor-
digen van amateurkunsten en makers, cultuureducatie en hebben we de ambitie om in de toekomst ook als 
productiehuis te fungeren.

Deze vijf accenten leggen we de komende jaren:
1. Actief op zoek naar een jonger, breder en diverser publiek
2. Interactief programmeren en organiseren
3. Zelf culturele initiatieven ontplooien
4. Van meer betekenis zijn voor de zakelijke markt
5. Een levendige plek zijn en daarmee ons belang voor de binnenstad vergroten

In 2021 mochten we bij 402 activiteiten 36.291 bezoekers ontvangen. Dit is qua bezoekersaantallen een diepte-
punt in de afgelopen 10 jaar maar ook het logische gevolg van de Corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen. 

Februari

Culturele speurtocht in Venlo

Op de momenten dat we wel iets konden en mochten, deden we dat direct. Zoals op 13 maart met de wereld-
wijde livestream ‘Wit Konijn, Rood Konijn’, in De Maaspoort gespeeld door Merijn Scholten. In april waren we 
als een van de eerste theaters onderdeel van de pilot sneltesten van Fieldlab Evenementen. In juni mochten 
we weer gefaseerd open, produceerden we het concert voor verzorgingshuizen ‘Lenteliedjes’ en Shakespeare 
in de Venlose tuinen met ‘Bard in the Yard’. In augustus vond het nieuwe, succesvolle stadsfestival Aan de Water-
kant plaats, dat we in samenwerking met Poppodium Grenswerk bedacht, opgezet en uitgevoerd hebben. 

Het theaterbezoek wordt beter dan ooit beoordeeld door onze gasten. Voorstellingen werden met een 8,7 hoger 
beoordeeld dan in 2020. Daarnaast werd het gebouw met een 8,7 beoordeeld, de hoogste waardering ooit. Dit 
is te danken aan het onderhoud, de optimalisaties en verbeteringen die zijn gedaan in 2021. 

Lokaal, regionaal én landelijk scoort De Maaspoort nog altijd hoog op het gebied van bezoekersaantal-
len, amateurkunst en als congres- en vergaderlocatie (4 vergaderhamer locatie). De tevredenheid van onze 
huurders meten we via meetingreview.nl. In 2021 bereikten we het prachtige cijfer 9.0. Dit is te danken aan de 
kwalitatief hoogwaardige streamingmogelijkheden, professioneel advies en kennis, het persoonlijke contact, 
meedenken en snel anticiperen op wat op dat moment wel of niet kon. Begin 2021 mochten we de zilveren 
award MeetingReview Publieksprijs 2021 in ontvangst nemen in de categorie XXL. Deze award hebben we 
verdiend door de positieve reviews van tevreden klanten. 

Venlo telt op theatergebied landelijk nog altijd mee. In een tijd van pandemie is samenwerking nog belangrijker. 
We zijn nog actiever opgetrokken met collega-theaters uit de regio en landelijk was De Maaspoort betrokken 
bij de campagne Mooier dan Ooit vanuit het Nationaal Theaterfonds. 

We voelden ook de uitdaging bij de leden van onze netwerkclub Theater & Zaken. Een aantal leden hebben 
zich noodgedwongen (tijdelijk) teruggetrokken. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe leden en sponsoren 
mogen verwelkomen. In 2021 staat het aantal leden van de businessclub op 37 leden. Daarnaast worden we 
gesteund door 7 sponsoren.

Het ziekteverzuim is gedaald van 5,6% in 2020 naar 2,6% in 2021. Ondanks de corona-pandemie is het ziekte-
verzuim relatief laag geweest in 2021. In 2020 zijn er een aantal langdurige ziektegevallen geweest, waarbij 
re-integratietrajecten gestart/voltooid zijn. 

Het geconsolideerde resultaat uit bedrijfsvoering is in 2021 ruim € 765.000 hoger dan in 2020. Net als in 
2020 stond 2021 in het teken van het terugdringen van alle niet noodzakelijke bedrijfskosten en daarnaast het 
indienen van aanvragen van de geldende  subsidiemaatregelen. Daarnaast zijn er in 2021 aanvragen toegekend 
die betrekking hebben op 2020. In eerste instantie waren aanvragen afgewezen, maar na het indienen van 
bezwaar zijn de subsidies toch toegekend. Dit zorgt ervoor dat de COVID-subsidies in 2021 relatief hoog zijn. 
We hebben in 2021 € 920.000 aanvullende COVID-subsidies ontvangen inzake Tegemoetkoming Vaste Lasten 
(€ 874.000) en Kickstart Fonds (€ 46.000, waarvan € 25.000 ontvangen in 2020, maar verantwoord in 2021). 
Ook hebben we NOW-gelden ontvangen ter hoogte van € 1.001.000. 

Net als in 2020 hebben al onze medewerkers kritisch gekeken naar de bedrijfskosten. Door het stopzetten 
van activiteiten, thuiswerken van medewerkers en kritisch blijven op alle uitgaven hebben we gezamenlijk 
de reguliere bedrijfskosten goed onder controle kunnen houden. Daarnaast is er in 2021 heel veel onderhoud 
gedaan in het gebouw door onze eigen mensen. Hierdoor zijn de onderhoudskosten hoger dan in 2020. Ook 
is er in 2021 een hospitality training gestart voor alle medewerkers en vrijwilligers, is de Maaspoort-puzzel 
ontwikkeld, zijn er extra kosten gemaakt voor het Maaspoort Magazine en is er extra communicatie geweest 
met betrekking tot alle corona-maatregelen. 
De personeelskosten zijn met € 450.000 gestegen als gevolg van de overname van de horeca-activiteiten.  
De afschrijvingskosten zijn toegenomen als gevolg van investeringen na overname van de horeca-activiteiten 
in 2020. 

76
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Corona paragraaf
In 2021 houdt Corona de wereld nog steeds in zijn greep. Er is gestart met het vaccinatieprogramma en eind 2021 
met een boostercampagne.  

Als gevolg van het corona-virus en de door de overheid getroffen maatregelen is het al sinds maart 2020 beperkt 
mogelijk om onze primaire taak, mensen inspireren, prikkelen en vermaken, op grote schaal uit te voeren.

Tijdlijn 
 6 jan Eerste coronavaccinactie toegediend
 23 jan Invoering avondklok vanaf 21:00 uur en max. 1 persoon op bezoek
 15 feb Eerste praktijktest Fiedlab Evenementen: zakelijk congres
 24 feb Persconferentie voorzichtige verruiming lockdown
 8 mrt Lockdown verlengd vanwege derde golf, 31 maart avondklok naar 22:00 uur 
 6 apr Pilots ‘testen voor toegang’ en Fieldlabs
 13 apr Persconferentie openingsplan routekaart en Fieldlab Evenementen toestemming opschalen
 28 apr Horeca mag terrassen weer openen voor 50 personen
 5 juni Theaters mogen weer open met toegangstesten voor 50 personen op 1,5 meter afstand
 25 sep Coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar bij theater, theater voor 100% open. Horeca om 00:00 uur dicht
 6 nov Mondkapje binnen weer verplicht zonder coronatoegangsbewijs, met coronatoegangsbewijs niet verplicht
 28 nov Verzwaring lockdown - theaters en horeca gaan weer dicht vanaf 17:00 uur
 19 dec Weer volledige lockdown voor theaters en horeca tot 14 januari 2022

Onze kernwaarden gastvrij, creatief, ondernemend met lef en samenwerkingsgezind zorgen ervoor dat we altijd 
kansen zien en op zoek zijn naar verbinding op een uiterst gastvrije manier. Niets is te gek!

We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met uiteenlopende werkzaamheden en projecten. De afdeling Gebouw 
& Techniek heeft zich gefocust op interne werkzaamheden, optimalisatie van het gebouw en educatie op licht, 
geluid en streaming. Theaterfaciliteiten zijn tijdens de lockdown ingezet voor o.a. de opname van een video-
clip van Snelle, het programma ‘Lenteliedjes’, voor repetitieruimtes en raadsvergaderingen, L1 uitzendingen en 
stadsfestival ‘Aan de Waterkant’. Daarnaast hebben in het gebouw vele optimalisaties plaatsgevonden, waaron-
der in Cabillaud, de artiestenlounge, de lobby en in de backstage ruimtes. Technisch personeel is verhuurd aan 
externe partijen, de NEN 3140 keuring heeft plaatsgevonden en in december zijn we gekeurd door Green Key, dat 
organisaties toetst op het gebied van duurzaamheid. Begin 2022 hebben we het gouden certificaat in ontvangst 
mogen nemen. Ten slotte zijn contracten ten behoeve van kostenbesparing en het meerjarig onderhouds- en 
investeringsplan herijkt en is de renovatie van kleedkamers 2 t/m 5 voorbereid.

De afdeling Marketing, Programmering & Educatie heeft gewerkt aan optimalisatie van de interne communicatie, 
communicatie naar gasten, de verkoop van het nieuwe theaterprogramma, het ontwikkelen van het Maaspoort 
magazine, marketing voor events, het lanceren van twee horeca-websites, de optimalisatie van de Maaspoort 
website en het (her)plannen en organiseren van alle voorstellingen. Landelijk heeft de marketingmanager opge-
treden als adviseur binnen een team van marketeers uit het werkveld. Hier is onder andere de landelijke cam-
pagne ‘Mooier dan ooit’ uit gerold, die later ook is geadopteerd door musea. Daarnaast heeft de eerste editie van 
stadsfestival Aan de Waterkant plaatsgevonden waarvoor met succes een nieuw merk is gelanceerd en gepro-
moot. Een initiatief van De Maaspoort en Poppodium Grenswerk. 

In het voorjaar van 2021 mochten we weer gefaseerd open met coronatoegangsbewijs (sneltest, herstel- of vac-
cinatiebewijs). Eerst met maximaal 50 bezoekers, daarna met bezoekers op 1,5 meter afstand in de theaterzaal. 
Vanaf eind september kon theaterseizoen 2021-2022 een doorstart maken in ‘het nieuwe normaal’ met corona-

Maart
Wereldwijde livestream Wit Konijn Rood Konijn
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toegangsbewijs. Afstand houden en mondkapjes leken niet meer nodig te zijn. 
Helaas kwam hier in het najaar wederom verandering in. Door de opmars van de nieuwe Omikron-variant, 
stijging van de besmettingscijfers en druk op de zorg ging het theater en de horeca noodgedwongen eind 
november dagelijks vanaf 17:00 uur dicht en werd 1,5 meter afstand weer verplicht. In die periode hebben geen 
professionele voorstellingen plaatsgevonden. Omdat de cijfers een nieuwe piek bereikten en de druk op de 
zorg toenam, ging Nederland per 19 december weer in volledige lockdown.

De afdeling Business & Events heeft gewerkt aan het annuleren en verschuiven van een groot aantal evene-
menten. Door de implementatie van een CRM module in AFAS heeft het team nog beter relatiebeheer kunnen 
doen en hebben ze de 9+ beleving voor klanten geoptimaliseerd. Daarnaast zijn de livestreammogelijkhe-
den en studiopakketten doorontwikkeld en gepromoot middels brochures en diverse (online) kanalen. De 
Maaspoort heeft deelgenomen aan de Open Locatiedag via livestream en had de projectleiding over eigen 
evenementen CONNECTED en Aan de Waterkant. Daarnaast zijn diverse salesacties (directiesecretaressedag, 
rondleiding prospects) uitgevoerd en hebben we een crosslab project gedaan in samenwerking met Fontys 
Venlo. Met Stichting Musical Stella Duce is een samenwerking voor een jaarlijks Kerstgala tot stand gekomen. 
Daarnaast zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden met culturele partijen aangegaan en is een benchmark 
uitgevoerd op het gebied van tarieven. Tot slot zijn diverse evenementen begeleid en gecoördineerd die volgens 
de geldende maatregelen hebben plaatsgevonden.

De afdeling Frontoffice was verantwoordelijk voor de gastcommunicatie en het helpen bij de verplaatsing van 
alle voorstellingen. Daarnaast heeft de Frontoffice gewerkt aan een nog betere gastbeleving op 9+ niveau, 
onder andere dankzij hospitality-trainingen. In de periode van lockdown is daarnaast geassisteerd bij schoon-
maakwerkzaamheden in De Maaspoort.

In juli is onze nieuwe Hospitality Manager gestart. Tijdens de lockdown begin 2021 zijn take-away mogelijkheden 
gerealiseerd vanuit Bistro de Luif en Cabillaud. Eind 2021 is gekozen om in de lockdown alleen bij Cabillaud 
take-away te verzorgen. Daarnaast is het concept van Bistro de Luif vernieuwd, zijn nieuwe kassa- en reserve-
ringssystemen geïmplementeerd en blijven we duurzaamheid optimaliseren. De samenwerking met Theater-
hotel Venlo is nog beter geworden, wat bijdraagt aan de 9+ beleving voor de gast.  

Ook in 2021 hebben we te maken gehad met de Coronapandemie inclusief alle beperkende maatregelen. De 
impact van de genomen overheidsmaatregelen was onzeker: wat was de doorlooptijd van de beperkende 
maatregelen, op welke manier konden we na een lockdown weer open en wat zijn op langere termijn de sociaal 
maatschappelijke en economische gevolgen. 

Net als in 2020 hebben we ook in 2021 maatregelen genomen om ook tijdens en na de Corona-pandemie te 
kunnen blijven inspireren: 
• Aanvraag Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW), Daarnaast is,  

samen met de accountant, een start gemaakt met de definitieve vaststelling van de NOW-aanvragen 2020;
• Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast is samen met de accountant een start gemaakt 

met de definitieve vaststelling van de TVL-aanvragen 2020 en 2021;
• Aanvraag Kickstart Fonds om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren;
• Vervroegde uitkering (mei-2021) van 2e subsidietoekenning Gemeente Venlo; 
• Regelmatig actualiseren van de liquiditeitsprognose;
• Regelmatig overleg met de Rabobank om indien nodig gebruik te maken van aanvullende financiering.

Daarnaast werden er binnen de culturele sectorplannen gemaakt en regelingen getroffen met de minister van 
OCW. Ook in 2022 zullen er middelen beschikbaar komen via fondsen waarvoor wij indien mogelijk aanvragen 
zullen indienen. 

Hiermee proberen wij net als in 2021 onze financiële positie en liquiditeit stabiel te houden. Het resultaat van 
2022 zal beïnvloed worden door de huidige pandemie. 

April

Terrassen weer open en pilot sneltesten met Ronald Goedemondt en Opera 2.0 1 110

Samen mensen 
inspireren, prikkelen 
en vermaken

10
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Risico paragraaf
Vanuit de waardescan, een factsheet die dient als oplegger van het beleidsplan, van De Maaspoort zijn de 
volgende risico’s vastgesteld. 
• Uitval installaties: in contractuele afspraken worden de risico’s verdeeld tussen maker en theater. Bij over-

macht draagt in de regel ieder zijn eigen kosten. Een installatie die hapert of uitvalt valt daar niet onder; 
daarvoor is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk. Een uitval kan tientallen duizenden euro’s per 
dag kosten. 

• De Rijksbudgetten zijn de afgelopen jaren fors afgenomen, waardoor de Rijksgesubsidieerde gezelschap-
pen voor financiële uitdagingen kwamen te staan. Aanbod is al verminderd en/of duurder geworden. 
Daarnaast zal door verdere concentratie van Rijksaanbod, het aanbod aan goed geoutilleerde en goed 
lopende podia toenemen in grote steden, waardoor de agendadruk zal toenemen. Ook de druk tot meer-
daagse bespeling neemt toe, met overeenkomstige risico’s. 

• Het boeken van grote producties brengt risico’s met zich mee.
• Politieke steun werkt positief op theaterbeleid. Imagoschade als gevolg van politieke discussie ligt echter 

ook altijd op de loer. Publieksinkomsten zijn namelijk extra gevoelig bij politieke discussie. We blijven 
overheden wijzen op dit extra risico. 

• Theaterprogrammering geschiedt veelal voor jaren vooruit. Daarmee worden ook de risico’s van die pro-
grammering ver vooruit genomen. Zo heeft de programmering 2021-2022 reeds geheel haar beslag gekre-
gen en is de programmering voor 2022-2023 reeds gestart. Programmeren bestaat daarbij uit het bouwen 
aan lange termijn tradities, vermindering van inkomsten (subsidies of eigen inkomsten) betekent al gauw 
verschraling van aanbod en daardoor verlies op ‘geïnvesteerde programmatradities’. Tradities komen te 
voet en gaan te paard, wordt wel eens gezegd! 

• De Maaspoort is in hoge mate afhankelijk van nutsbedrijven (gas, water en licht) en tegenwoordig ook de 
beschikbaarheid van internet en een stabiele ICT-omgeving. In geval van storing of uitval is al snel sprake 
van discontinuïteit in de bedrijfsvoering. 

• Hoewel brandschade etc. wel verzekerd is, zijn gevolgschades niet altijd afgedekt.

 

Mei
Theaters weer open en Lenteliedjes voor verzorgingshuizen

Waar we voor gaan en wat we belangrijk vinden
“Samen mensen inspireren, prikkelen en vermaken” 

Wij, De Maaspoort, geloven dat magische momenten iemands leven verrijken. Momenten waarin mensen samen 
mooie herinneringen maken die telkens kunnen worden herbeleefd. Zodat mensen even kunnen ontsnappen aan  
de dagelijkse realiteit. 

We verwelkomen onze gasten in warmte en sfeer, zoals in ons eigen huis. Verbinden publiek, artiesten en vele andere 
mensen. Tonen lef, creativiteit en echtheid. Wij voelen en gedragen ons als één grote familie. 

In en rond het mooiste theater van Nederland leveren wij belevingen van hoge kwaliteit, en verrassen en verzorgen 
we onze gasten. De Maaspoort staat voor samen mensen inspireren, prikkelen en vermaken.

Wij zijn De Maaspoort
De why-how-what is gemaakt vanuit onze waarden, succesverhalen en voorbeelden uit de praktijk. Deze 
missie is opgenomen in de het beleidsplan. We hebben samen gezocht naar succesverhalen en kernwaarden 
die bij ons als organisatie passen. Waarom doen we wat we doen? En waar worden we nu gelukkig van? Dit is 
vertaald naar een korte video- Wij zijn De Maaspoort. Bekijk de video hieronder..

Onze kernwaarden komen naar voren in alles wat we doen. 
We hebben deze kernwaarden ook omarmd in deze moeilijke 
tijden en kijken positief naar de kansen die er liggen.

 
 

Bekijk de video
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Juni
Start voorverkoop nieuw theaterseizoen en Guido Weijers Masterclass Geluk voor middelbare scholieren

Het draait allemaal om de ontmoeting 
tussen publiek en artiest
Voorstellingen, concerten en activiteiten voor iedereen, ongeacht levensstijl, leeftijd of portemonnee.  
Een programma en een ambiance waar je u tegen zegt. Uitmuntende horeca. Een organisatie die altijd nadenkt 
over hoe het beter of anders kan. Die buiten de lijntjes durft te kleuren. Die nauw samenwerkt met haar stra-
tegische partners. Dat zijn wij. We zijn een gastvrij huis voor artiesten, musici, makers en bovenal ons publiek. 
We weten ons met hoogwaardige en relevante podiumkunsten, evenementen en horecafaciliteiten te verbinden 
aan bewoners, artiesten, musici, organisaties en bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat in de live-ontmoeting 
alle schoonheid, inspiratie en verdieping samenkomt.

De Maaspoort is nooit af, net als Venlo nooit af zal zijn. Over vijf jaar zijn we nog steeds een van de belang-
rijkste creatieve en culturele knooppunten van de stad en vormen we voor iedereen de vanzelfsprekende plek 
voor een voorstelling, concert of bijeenkomst. We streven naar hoge kwaliteit van de activiteiten, onze horeca 
en dienstverlening. Dat weten we meer dan voorheen te combineren met toegankelijkheid. Onze podia worden 
bezocht door álle Venlonaren en door mensen ver daarbuiten en er wordt samengewerkt met Venlonaren uit 
de diverse sociale lagen in deze stad. Door culturele initiatiefnemers en -organisaties en het bedrijfsleven worden 
we gewaardeerd en gezien als betrouwbare samenwerkingspartner. We dragen bij aan de verblijfskwaliteit  
van de stedelijke ruimte in en om ons gebouw en zijn daarmee een vanzelfsprekende gesprekspartner voor  
de inhoudelijke en stedelijke ontwikkeling van Venlo. Samen met de collega-theaters in Heerlen en Maastricht 
zijn we binnen Limburg doorslaggevend in het brengen van grootschalige (inter)nationale programma’s.  
Binnen het land worden we gezien als een logische speelplek voor het rijks gesubsidieerd aanbod. Het artistieke 
profiel van De Maaspoort is mede daardoor in 2024 nog sterker en herkenbaarder.

9+ Beleving
De Maaspoort streeft naar een 9+ beleving voor elke gast. Wanneer een gast een bezoek aan De Maaspoort, 
Bistro de Luif, Cabillaud of Theaterhotel Venlo ervaart als een 9+, is hij of zij fan en is de kans op herhaalbezoek 
groter. Ook zorgen fans voor positieve mond-tot-mondreclame. Om zoveel mogelijk gasten fan te maken,  
werken we samen met hospitality-specialisten, hebben mystery-visits plaatsgevonden en volgt het hele  
team trainingen op het gebied van hospitality. We zijn actief bezig met gasten verrassen en fan maken van  
De Maaspoort doormiddel van persoonlijke aandacht. Interne en externe feedback wordt dagelijks verwerkt  
in optimalisaties voor een nog betere gastbeleving.  

Het diverse publiek
De Maaspoort is het huis van de stad en wil vanuit die hoedanigheid alle inwoners van Venlo en de regio 
inspireren, prikkelen en vermaken. Daarom zijn we, online en offline, voortdurend op zoek naar een diverse 
invulling van ons programma. Zowel op professioneel, amateur als op commercieel gebied. Met onze activiteiten  
leggen we de fundering in onze stad en regio en hopen we mensen meer dan ooit samen te brengen om samen 
mooie herinneringen te creëren. 

Uiteraard kende 2021 naast bovenstaande opgave ook andere uitdagingen. Het telkens verschuiven en 
herplannen van ons programma heeft gezorgd voor een minder uitgebalanceerd programma. Onze agenda 
werd in 2021 met 166 voorstellingen en 236 overige activiteiten toch nog enigszins gevuld. Met 27.831 bezoekers 
voor voorstellingen en 8.460 bezoekers voor overige activiteiten kijken we terug op een jaar waarin we moesten 
incasseren en zeer flexibel om moesten gaan met de situatie.
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Totaaloverzicht 
bezoekersaantallen 2021 2020 2019 2018 2017

ACTIVITEITEN AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

Professionele voorstellingen 100 20.638 71 12.506 231 77.608 211 60.243 235 72.587

Amateurvoorstellingen 66 7.193 35 9.014 93 34.554 58 29.067 71 32.102

Totaal voorstellingen 
(amateur en professioneel)

166 27.831 106 21.520 324 112.162 269 89.310 306 104.689

Commerciële activiteiten 236 8.460 213 15.302 348 32.077 324 35.966 243 37.601

Totaal 402 36.291 319 36.822 672 144.239 593 125.276 549 142.290

Professionele voorstellingen
Met de programmering leggen we het fundament voor alle andere activiteiten. Dit is van cruciaal belang aange-
zien de loop naar De Maaspoort hier zijn oorsprong vindt. Het aanbod bestaat normaal gesproken dan ook uit 
een breed en divers programma van professionele theatervoorstellingen voor een groot en gevarieerd publiek in 
de stad Venlo en de brede regio daaromheen.

We streven naar een programma dat zo goed mogelijk past bij het publiek uit stad en regio, dat relevant is, dat 
inspeelt op behoeften en dat verwachtingen overtreft. Programmeren was afgelopen jaar wederom een continue 
zoektocht, een puzzel.

Het programmeringsbeleid gaat uit van de volgende gedachten:
• Een brede opdracht met eigen artistieke uitgangspunten en een onderscheidend programma. Het bieden 

van kwaliteit en verscheidenheid. Daarbij is een economisch evenwicht tussen bezoekersaantallen en artis-
tiek beleid een randvoorwaarde. De programmering is afgestemd op de beschikbare financiële middelen en 
capaciteit van de organisatie. 

• We zoeken lokaal, regionaal en landelijk afstemming. We zoeken daarin ook naar formats en programmalij-
nen die de zalen overstijgen.

• Meerjarig verbinden met vaste bespelers.
• Verhogen gemiddelde bezetting van het programma. We zoeken een balans in de programmering tussen de 

verschillende theatervormen evenals tussen vrije en gesubsidieerde producties. Verder moet er een juiste 
verhouding bestaan tussen toegankelijke en meer complexe voorstellingen.

• Programmering en marketing gaan hand in hand. Zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en be-
hoeften van de diverse te onderscheiden doelgroepen in Venlo en omgeving.

• De speerpunten van ons programmaprofiel zijn:
• artistieke kwaliteit;
• toonaangevende nationale en internationale producties;
• thematische programmering, samenwerkingsprojecten met andere Venlose organisaties en podia, en 

festivalachtige evenementen;
• kunst- en cultuurprojecten voor jeugd en jongeren alsmede kunsteducatie en
• cultuurparticipatie;
• randprogrammering verder ontwikkelen;
• verantwoordelijkheid nemen als coördinator en initiator blijven;
• zorgdragen voor het credo ‘Samen mensen Inspireren, Prikkelen en Vermaken’.

De verdeling van de professionele voorstellingen over de diverse genres zag er als volgt uit:

Professionele voorstellingen 2021 2020 2019 2018 2017

Cabaret 20 8 51 40 36

Dans 2 6 9 8 8

Familie 9 1 24 20 23

Klassiek 6 4 17 17 19

Musical | Show | Circus 3 5 24 25 57

Muziek 30 21 55 39 48

Opera 2 0 3 3 2

Theater 9 8 18 14 19

Toneel | Comedy 13 14 22 40 19

Schoolvoorstellingen 6 4 8 5 4

Aantal voorstellingen 100 71 231 211 235

Percentage uitverkocht 10% 36% 17% 18% 15%

Zaalbezetting Hela zaal 68% 65% 73% 70% 65%

Totaal bezoek 20.638 12.506 77.608 60.243 72.587

Cultuureducatie
Sinds 2015 hebben we te maken met teruglopende aantallen op het gebied van cultuureducatie, in 2019 zagen 
we een kentering dankzij een nieuwe benadering en nieuw aanbod voor het basisonderwijs. We bieden door-
gaans een ruim aanbod dat aansluit bij diverse leerlijnen. In 2019 hebben we geïnvesteerd in het heropbouwen 
van persoonlijke relaties, het programmeren van grote namen én de ontwikkeling van een Bijzondere Backstage 
Tour waarin scholieren op een speelse wijze kennis maken het theater en uitgedaagd worden om zelf theater 
te maken. De Bijzondere Backstage Tour is gerealiseerd in samenwerking met toneelgezelschap Het Laagland, 
Dramadocent en regisseur Mariet Tans en Lokaal C. Dankzij deze inspanningen is het aantal bezoekers in 2019 
uitgekomen op 3.180. Een prachtige voedingsbodem voor nog betere resultaten in 2020. Helaas zorgde ook 
hier corona voor beperkingen op scholen.

  2021 2020 2019 2018 2017

SCHOOL- AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

VOORSTELLING 6 1.233 4 651 8 3.180 5 942 4 1.351
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Iconische foto de Vreedzame Krijger tijdens hoogwater en websites horeca live
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Amateurkunst
Via amateurkunsten wordt aan de verbinding van De Maaspoort met een belangrijke groep inwoners inhoud 
gegeven. De Hela zaal, Frans Boermans zaal en Piet Kingma zaal vervullen een belangrijke rol voor amateurge-
zelschappen. Daarmee worden drempels verlaagd en voelen mensen zich meer verbonden met De Maaspoort 
en de stad Venlo. Voor scholen en amateurs in verenigingen en stichtingen blijkt het steeds meer een uitda-
ging om hun producties van de grond te tillen en voldoende publiek te bereiken. Vanuit onze kwaliteiten op 
het gebied van techniek, marketing en kaartverkoop liggen er kansen om hen te helpen bij dit gezamenlijke 
doel. Zoveel mogelijk mensen laten genieten van bijzondere theaterproducties.

De samenwerking met onze amateurkunstpartners verloopt prettig en professioneel. We denken mee om 
producties technisch en artistiek te realiseren binnen zo laag mogelijke kosten. Ook bespreken we de kaart-
verkoop en marketingstrategie. Door samen te werken en te denken in mogelijkheden, blijken projecten vaak 
prima haalbaar.

Ook op amateurproducties had en heeft de corona-pandemie een ongekende invloed. Repeteren was en is 
niet of nauwelijks mogelijk. Het aantal voorstellingen ligt dan ook drastischer lager dan we normaal gewend 
zijn. In 2021 hebben 66 activiteiten met of door amateurs plaatsgevonden. 

Gelukkig konden we een ruimte bieden aan amateurgezelschappen voor repetities zodat zij op het toneel 
van de Hela zaal op een veilige manier hun repetities konden voortzetten. Ook het Valuascollege en diverse 
andere culturele partners hebben gebruik gemaakt van onze grote ruimtes om zo binnen de maatregelen door 
te kunnen blijven gaan met colleges en repetities. 

Landelijk gezien lopen we nog altijd voorop op het gebied van amateurkunst in het theater, daar zijn we trots 
op. De verbinding met mensen uit onze stad en regio is uiterst belangrijk.

AMATEUR- 
VOORSTELLING

2021 2020 2019 2018 2017

AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

Muziek | Theater 58 4.934 9 716 49 9.365 31 11.242 35 8.555

Carnavalsconcerten 1 550 12 6.411 14 10.074 11 9.515 14 7.965

Voorstelling door scholen 5 1.490 1 90 8 6.360 3 1.200 8 8.640

Dans 1 9 6 65 10 5.214 7 4.770 5 4.382

Blaasmuziek 1 210 7 1.732 12 3.541 6 2.340 9 2.560

Totaal 66 7.193 35 9.014 93 34.554 58 29.067 71 32.102

 
Commerciële activiteiten 
De Maaspoort is goed ingebed in het bedrijfsleven, we dragen bij aan het vestigingsklimaat in Noord- en 
Midden-Limburg. Dus richten we ons vanuit onze culturele kern ook bewust op de zakelijke markt en versterken 
daarmee tegelijkertijd onze financiële positie. Regelmatig organiseren en faciliteren we bijeenkomsten, feesten, 
congressen, livestream bijeenkomsten en vergaderingen. We streven ernaar om ook via deze evenementen het 
klantenbestand te verdiepen. Dat alles begint bij het bieden van inspiratie aan de medewerkers en de gasten 
van onze zakelijke partners. We profileren ons meer en meer als partij die op aanvraag activiteiten kan organi-
seren, als partij die in staat is buiten de kaders te denken. Daarbij benutten we alle mogelijke ruimtes binnen 
ons gebouw.

In 2021 hebben 236 commerciële verhuringen plaatsgevonden tegen 213 commerciële verhuringen in 2020. 

De Maaspoort behoort tot de top vergader- en congreslocaties van Zuid-Nederland. De goede faciliteiten en 
begeleiding worden ook door klanten gewaardeerd. Op MeetingReview.com is onze score gestegen naar een 
9,0. Door classificaties als de vergaderhamers en beoordelingen via MeetingReview.com wordt De Maaspoort 
steeds vaker benaderd door landelijke partijen. De Maaspoort doet mee in de bovenste regionen van bijzondere 
locaties in Nederland en draagt daarmee ook bij aan het profileren van Venlo als aantrekkelijke stad. Ons part-
nership binnen het Venlo Convention Bureau moet zorgen voor nieuwe congressen in onze aantrekkelijke regio.

2021 2020 2019 2018 2017

ACTIVITEITEN AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK AANTAL BEZOEK

Totaal bezoek  
voorstellingen  
(amateur en professioneel)

166 27.831 106 21.520 324 112.162 269 89.310 306 104.689

  Carnaval 6 108 15 6.749 15 10.230 10 11.019 13 11.742

  Commerciële verhuur 203 7.340 181 7.810 295 18.815 294 23.567 208 24.285

  Culturele presentaties 23 849 11 409 5 1.907 5 461 9 846

  Inleidingen 4 163 6 334 33 1.125 15 919 13 728

Totaal Commerciële  
activiteiten

236 8.460 213 15.302 348 32.077 324 35.966 243 37.601

Totaal bezoek 402 36.291 319 36.822 672 144.239 593 125.276 549 142.290
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Succesvol nieuw festival Aan de Waterkant
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Inleidingen 
Bij 4 voorstellingen (2020: 6, 2019: 33) in de genres toneel, muziek en dans verzorgden we inleidingen om de 
beleving van voorstellingen te verdiepen en het onderlinge contact en het gesprek over de voorstellingen 
onder bezoekers te bevorderen. Deze inleidingen werden bezocht door in totaal 163 bezoekers (2020: 334, 
2019: 1.125). Doordat er simpelweg minder voorstellingen waren waar een inleiding bij aangeboden werd of van 
toevoeging was, zijn de aantallen aanzienlijk lager. In sommige gevallen zijn gratis video-inleidingen aangebo-
den als alternatief.

Publieksbereik
Vanwege de lichte versoepelingen zien we weer een iets groter bereik buiten de eigen stad. Er kwamen weer 
meer gasten uit de omringende gemeenten. Nog altijd kwam bijna 55% uit gemeente Venlo. Vorig jaar gaven we 
aan zodra het kon direct te zoeken naar een programma met brede aantrekkingskracht voor de gehele regio. We 
zijn blij dat we weer van meer betekenis hebben kunnen zijn voor gasten uit deze brede regio.

Over het jaar 2021 liet het verzorgingsgebied zich als volgt uittekenen:

GEBIED 2021 2020 2019 2018 2017

1  Venlo Stad 29,7% 32,3% 25,1% 26,9% 23,9%

2  Gem. Venlo excl. Venlo Stad 24,9% 26,8% 24,8% 24,8% 24,5%

3  Gem. Horst ad Maas en Peel & Maas 17,9% 16,3% 17,1% 16,2% 17,1%

4  Gem. Beesel, Leudal, Venray 7% 5,7% 7,8% 7,7% 10,1%

5  Gem. Roermond, Roerdalen, Echt,  
     Susteren, Maasgouw

4,9% 3,6% 5,2% 4,9% 5,0%

6  Limburg Overig 4,3% 4,0% 5,3% 5,1% 5,0%

Noord-Brabant 5,7% 5,1% 7,0% 6,8% 6,2%

Overig Nederland 4,2% 4,0% 5,5% 5,0% 6,3%

Buitenland 1,3% 2,2% 2,2% 2,5% 1,9%

Totaal aantal geregistreerde gasten 5.621 3.241 16.920 14.473 17.300

Tevredenheid
De tevredenheid van onze gasten is leading in alles wat we doen. Alleen dan kunnen we steeds beter blijven 
presteren en meer beleving bieden aan onze gasten. De tevredenheid van onze gasten en huurders meten we 
via de ‘Zien-en-Vond’-Meting en Meetingreview.nl. Het kwaliteitsteam gebruikt de feedback uit deze metingen 
om direct en voortdurend verbeteringen door te voeren. We zijn vooral erg trots op de hoge tevredenheid 
voor onze voorstellingen en het gebouw. Deze tevredenheid is hoger dan ooit.

Daarnaast kijken we ook naar de online reviewscores op Google, Tripadvisor, TheFork en Formitable. Op goog-
le scoren we met Bistro de Luif, Cabillaud en De Maaspoort tussen een 8,2 (Bistro de Luif) en 9,1 (Cabillaud). 
Op Tripadvisor scoren De Maaspoort en Cabillaud beiden een 9 en Bistro de Luif een 8. Op TheFork (voorheen 
IENS) scoort Cabillaud een 9,3 (Bistro de Luif staat daar niet meer op). In reserveringssysteem Formitable 
scoort Cabillaud een 9,2 en Bistro de Luif een 8,5.

GEMIDDELDE TEVREDENHEID 2021 2020 2019 2018 2017

Voorstelling inhoudelijk 8,7 8,6 8,6 8,5 8,4

Theater algemeen 8,5 8,8 8,4 8,4 8,5

Bereikbaarheid theater 8,5 8,3 8,2 8,2 8,1

Parkeergelegenheid 7,9 7,9 7,8 7,7 7,5

Gebouw 8,7 8,5 8,4 8,5 8,5

Ontvangstpersoneel 8,8 8,9 8,7 8,7 8,7

Horeca in de pauze 7,8 8,3 8,1 8,3 8,1

Horecapersoneel 8,3 8,5 8,4 8,5 8,5

Restaurants 8,3 8,5 8,3 8,2 8,2

Corona-maatregelen 8,0 8,8
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OVERALL WAARDERING
GASTEN

8,8

BEZOEKERS VOORSTELLINGEN AANTAL VOORSTELLINGEN

9,0

In oktober werd Cabillaud 
wederom in de diverse 
prestigieuze restaurantlijsten 
opgenomen waaronder de 
Gault Millau (13 punten) en 
de Lekker.

Publieksprijs Zilver in categorie XXL
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Facts & figures 2021

BUSINESSCLUB T&Z MAASPOORT EVENTS

De bezoekersaantallen kelderden door 

de Coronacrisis tot een dieptepunt uit 

onze geschiedenis.

DE MAASPOORT

BISTRO DE LUIF

CABILLAUD

CABILLAUD

CABILLAUD

CABILLAUD

BISTRO DE LUIF

Publieksbereik

2020

2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Venlo Stad  29,7 %

2. Gem. Venlo excl. Venlo Stad  24,9 %

3. Gem. Horst a.d. Maas en Peel & Maas 17,9 %

4. Gem. Beesel, Leudal en Venray  7 %
 
5. Gem. Roermond, Roerdalen,   4,9 %
 Echt-Susteren, Maasgouw  

6. Limburg overig  4,3 %

 Noord Brabant  5,7 %

 Overig Nederland  4,2 %

 Buitenland  1,3 %
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Businessclub Theater & Zaken 

In de steeds vluchtiger wordende wereld is échte quality time schaars. Ook op zakelijk gebied wordt het 
daarom steeds belangrijk om even echt tijd voor relaties te maken. Om samen mooie herinneringen te creëren 
en deze keer op keer her te beleven. Businessclub Theater & Zaken zorgt voor die quality time met een heerlijk 
diner vooraf en altijd een bijzondere voorstelling. Ook diverse leden van onze businessclub hadden het zwaar 
afgelopen jaar. We hebben gekeken hoe we onze leden konden helpen in dit bizarre jaar. Helaas heeft de pan-
demie gezorgd voor het noodgedwongen vertrek van een aantal leden.

In 2021 hebben we de leden van Businessclub Theater & Zaken en onze sponsoren alternatieven geboden om 
zo toch enigszins te kunnen genieten van onze dienstverlening zoals Cabillaud at home. De relatiegeschenken 
zijn persoonlijk rondgebracht, de lijnen zijn nog altijd kort en speciale wensen kunnen één-op-één gerealiseerd 
worden. 

  2021 2020 2019 2018 2017

Aantal 44 44 64 75 68

In 2021 steunden de volgende 44 bedrijven ons als businessclublid of als sponsor:

Arton Dekkleden en Reklame
Bundeling
Bureau Franken
Bureau Tint
Centrum voor Tandheelkunde "de Wit gebit"
De Kievit Verhuizingen
EY
FLOOR Models & Hospitality
FOXX AV
Full Account
Galerie Moeëjen Daag
Giesen Facilities 
Grootkeuken Gilde
Hafkamp Gerechtsdeurwaarders
Hands On ICT
Healthcare corporate 
Hela Thissen
Holland Casino
Innervate 
Kellpla
Koenen en Co
L1

Lamberts Elektrotechniek
Leolux Meubelfabriek B.V.
Lindeboom
Mediahuis Limburg 
Meulenkamp advocaten
Nizza Bloembinders
P & Ve BBV 
Peijs Verpakkingen
Q-Park Operations Netherlands II 
Rabobank
Scheuten Glass Holding 
Schobbers Beeldend Kunstenaar
Sormac 
Theaterhotel Venlo 
Transvenlo
Unica Installatietechniek
Vaes & Linthorst executive staffing
Van Ewijk Elektro Blerick 
Van Melick Groep
VIA Logistics
Vostermans Companies
VVV-Venlo
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Regionaal
Om in de brede regio relevant te zijn en blijven stemmen we onze programmering af met onze regionale cultu-
rele partners. We werken voor regio-overstijgende zaken actief samen met Parkstad Limburg Theaters Heerlen 
en Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De Maaspoort is mede kartrekker in de samenwerking op het gebied 
van marketing en programmering tussen de Noord- en Midden-Limburgse theaters genaamd TheaterDichtbij. 
In het najaar van 2019 is het merk en de website (www.theaterdichtbij.nl) gelanceerd. Op de website is het 
totale aanbod van de vijf Noord- en Midden-Limburgse Theaters te zien. Onder het motto ‘Beleving is nooit 
ver weg’ wil TheaterDichtbij een essentiële rol vervullen in het samenbrengen van mensen. Door dit samen 
te doen willen we het aanbod in de regio beter zichtbaar en bereikbaar maken voor iedereen in onze regio. 
Met name mensen buiten de steden waarin de theaters gevestigd zijn hopen we gezamenlijk beter te kunnen 
bereiken. Tijdens de lockdown is de website geoptimaliseerd en is de marketingstrategie verscherpt voor 2022. 
Met samenwerking op diverse niveaus proberen we een diverser en nog completer programma neer te zetten 
voor een nog bredere doelgroep. Daarnaast is De Maaspoort lid van de brancheorganisatie ZeBraLim (Vereni-
ging van theaters in Zuid-Nederland). 
De samenwerking met Cultuurpad en het Kunstencentrum en de cultuurcoördinatoren op de basisscholen 
vormt nog altijd het startpunt voor de schoolvoorstellingen die we aanbieden voor het basisonderwijs. We 
zetten ons in voor het verstevigen en bestendigen van onze educatieve programmering met doorlopende leer-
lijnen. Ook het bezoek in het kader van CKV vormt nog steeds een belangrijk eerste bezoek aan De Maaspoort 
voor middelbare scholieren. We onderhouden daarom goede relaties met de CKV-docenten van regionale  
middelbare scholen en zoeken naar mogelijkheden om jongeren tegemoet te komen en te prikkelen. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, voor het draagvlak voor de podiumkunsten onder de studenten-
populatie, voor de broodnodige vernieuwing en creativiteit moeten de in Venlo gevestigde Universiteit en 
Hogescholen belangrijkere partners worden. Er zijn legio kansen voor studenten van hbo- en mbo-opleidingen 
in Venlo om met en voor ons te werken, achter de schermen of op het podium. Studenten doen werkstages, 
stagiaires doen deelonderzoeken, projectgroepen ontwikkelen nieuwe formules op basis van analyse van life-
styles en klankbordgroepen denken mee. Daarbij geldt het credo dat mislukken mag. Alleen zo komen we tot 
nieuwe formules. In 2021 is een Duitse student uitgeroepen tot ‘Baas van Venlo’. Dit gezicht voor Venlo gaat 
regelmatig voorstellingen bezoeken in De Maaspoort.

Landelijk
Op landelijk niveau overleggen we met de 24 grootste theaters over programmering en marketing. En werken 
we samen op het gebied van duurzaamheid binnen het initiatief Green Stages. De Maaspoort is lid van de 
brancheorganisatie de VSCD (vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties) en De Maaspoort is lid 
van de WNP (Werkgeversvereniging Nederlandse Podia). De Maaspoort draagt actief bij aan het functioneren 
van deze verenigingen.

Internationaal
In 2021 is de samenwerking tussen Theater Krefeld-Mönchengladbach en De Maaspoort geïntensiveerd.  
Onder de titel ‘Only 36km to paradise’ hebben we enkele fieldtrips en onderzoeken geïnitieerd om over en 
weer meer enthousiasme te organiseren voor de culturele programma’s in Venlo, Krefeld en Mönchengladbach. 
In 2021 is onderzocht bij het publiek van De Maaspoort en Theater Krefeld-Mönchengladbach of er behoefte 
en motivatie zou zijn om theaters over de grens te bezoeken. Daarnaast is de Duitse gast die De Maaspoort 
reeds bezoekt geanalyseerd. In november hebben 3 activiteiten plaatsgevonden. Zo heeft het succesvolle Klein 
Opern Gala, een productie van productiehuis Theater Krefeld-Mönchengladbach, plaatsgevonden in De Maaspoort. 
Medio november reisden Vrienden van Theater Krefeld naar Venlo voor een bezoek aan het Limburgs Museum, 
wandeling door de binnenstad, diner bij Cabillaud en de voorstelling van Scapino Ballet Rotterdam. Een dag 
later bezochten gasten van De Maaspoort Mönchengladbach. Dit werd gecombineerd met een bezoek aan 
Abteiberg Mönchengladbach, een diner in het theater en een bezoek aan de voorstelling ‘Carmen’. Uit de 
activiteiten is gemeten dat er behoefte is aan een vervolg van het project. Dit wordt in 2022 verder opgevolgd 
door een vervolgproject.

Samenwerking

Lokaal
We stemmen ons programma af met de podia in de stad en werken samen om de juiste programmering op 
de juiste plek te kunnen zetten maar ook om het juiste publiek te bereiken voor bijzondere programmering. 
Hiervoor werken we samen met Grenswerk, Domani, Bibliotheek Venlo en andere lokale (culturele) partners. 
In 2021 organiseerden we samen met Grenswerk stadsfestival Aan de Waterkant. 

Uiteraard is er ook in 2021 volop aandacht geweest voor de ondersteuning van alle amateurgezelschappen 
(zoals bijvoorbeeld Showorkest Harmonie Fortissimo, Venlose Revue, Frans Boermans Volkstheater, De Zeve 
Hemele, Urban Dance Studio, Madson Club, Kunstencentrum Venlo, Koninklijke Harmonie Sint Cecilia) die 
we ondersteunen en adviseren. We hebben geholpen met verplaatsingen, het aanpassen van producties en/of 
het opnieuw plannen van producties. Waar mogelijk boden we ruimte aan gezelschappen en artiesten om te 
repeteren in onze ruimtes.

In 2020 is De Stichting Venlo Convention Bureau opgericht waarbij de directie van De Maaspoort deel uitmaakt 
van het bestuur. Met een brede vertegenwoordiging van aangesloten partnerorganisaties: evenementenlocaties, 
overnachtingsaccommodaties, citymarketing en overheid. Het doel is om als collectief het zakelijk toerisme in 
de regio Venlo een forse impuls te geven. Daarbij ligt de focus op het aantrekken van nieuwe congressen en in 
de tweede plaats op zakelijke evenementen met een ander karakter, bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of bedrijfs-
uitjes. Het verleiden van congresorganisators om hun congres in onze regio te organiseren dient te leiden tot 
meer zakelijk toerisme waarbij deze nieuwe, extra gasten, in de regio Venlo bestedingen doen bij evenementen- 
locaties, overnachtingsaccommodaties, cafés, restaurants en winkelaanbod. Zodoende heeft dit een forse 
economische spin-off voor de regio.

De directie van De Maaspoort treedt daarnaast op als bestuurslid van het Cultureel Platform Venlo, het samen-
werkingsverband van de basisinstellingen in de Gemeente Venlo.
We zijn daarnaast nog altijd coproducent van culturele initiatieven zoals Viva Classic Live en de Tent van Bell 
(vanwege Corona verplaatst naar 2022). Op deze manier brengen we het programma dichter bij de mensen en 
maken we het toegankelijker voor publiek dat ons nog niet kent.
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Sfinx terug in binnenstad Venlo en theater weer 100% open
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‘The best way 
to predict the 

future is 
to create it’

Abraham Lincoln

Van 
droom
naar daad

2928

Van droom naar daad
 
Bestuur en personeel

De Maaspoort heeft haar organisatie het afgelopen jaar verder onder de loep genomen. Functies en proce-
dures zijn verhelderd, nieuwe systemen zijn geïmplementeerd en processen zijn (her)gedefinieerd om de 
efficiency te verhogen.

Raad van toezicht

Gasten en artiesten
ontvangen en 

bedienen

Frontoffice & Hospitality Gebouwen & Techniek

Directie

Staf

Business & Events Marketing, Programmering   

& Educatie

Activiteiten 
faciliteren en 

realiseren

Organisatie
faciliteren en

sturen

Werven, plannen en
organiseren van

 events

Identificeren behoeften 
van en bouwen aan 
relaties met doel- 

groepen

De organisatie staat voor steeds grotere uitdagingen. Kwaliteiten die vereist zijn, zijn anders dan 10 jaar geleden. 
Er wordt verder geprofessionaliseerd met de focus op gastgerichtheid en ondernemerschap. Problemen worden 
uitdagingen. Een gastvrije, ondernemende, creatieve en samenwerkingsgezinde houding met oog voor kwaliteit 
is een voorwaarde om in De Maaspoort te mogen werken. Verder zoeken we ook binnen de organisatie naar 
diversiteit en inclusiviteit; verscheidenheid aan medewerkers binnen één organisatie. We zoeken binnen De 
Maaspoort diversiteit in geslacht, cultuur, geloof, leeftijd en kennis en bieden mensen met verschillende achter-
gronden de kans om zich te ontwikkelen binnen De Maaspoort. Medewerkers vormen zo een sterk collectief dat 
de 9+ beleving voor de gast centraal stelt.

Personeel
Per balansdatum waren 46,8 FTE medewerkers in dienst van het theater en horeca, dat zijn 31 fulltimers en 49 
parttimers (inclusief oproepkrachten). Daarnaast werken bijna 34 vrijwilligers als publiek- en artiestenbegeleiders  
in de afdeling Frontoffice. 
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Oktober

Eerste editie Maaspoort magazine en Maaspoort puzzel
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Management
Op 31 december 2021 bestond het managementteam uit Leon Thommassen (Directeur-bestuurder), Linda 
Keijzers-van Vegchel (Manager Marketing, Programmering & Educatie, tijdelijk waargenomen door Simone 
Coenen-Oostdam), Marjolein van Ophoven (Financieel Business Controller), Ton Lamberts (Manager Gebouw & 
Techniek) en Hans Nicolaes (Manager Business & Events). De functie Manager Business & Events was vacant.

40% van onze managementposities wordt ingevuld door vrouwen

Bezoldiging
Voor het personeel van De Maaspoort is de CAO Nederlandse Podia of de CAO Horeca – Koninklijke Horeca 
Nederland van toepassing. Voor de directeur-bestuurder gelden de Richtlijnen bezoldiging directeuren private 
theaters en concertgebouwen.

Bestuur en Raad Van Toezicht
De Maaspoort wordt volgens het raad van toezichtmodel uit de Code Cultural Governance bestuurd. De stichting 
voldoet aan de principes en best-practice-bepalingen, zoals omschreven in de Code Cultural Governance. De prin-
cipes en best-practice-bepalingen uit de code zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, het reglement raad 
van toezicht, het directiereglement en de profielschets raad van toezicht. Anders dan in de code is vastgelegd 
geldt voor de leden die voor 1 juni 2017 in functie waren een maximale zittingstermijn van 3 keer 4 jaar, voor alle 
andere leden geldt de voorgeschreven periode van 2 keer 4 jaar.

De raad bestond in 2021 uit 5 leden. Voorzitter is Fons Tans, secretaris is Jort Tosserams, leden zijn Mat Vestjens, 
Cornelia Haffmans en Stijn Engelen. De vergaderingen van de raad van toezicht vinden plaats in aanwezigheid van 
en worden voorbereid door de directeur-bestuurder van Stichting De Maaspoort, Leon Thommassen. De direc-
teur-bestuurder legt in zijn directieverslagen, die voor iedere RvT-vergadering worden voorbereid, onder andere 
verantwoording af over de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met interne en externe belangheb-
benden en de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle.
In 2021 kwam de raad van toezicht 4 keer bij elkaar in aanwezigheid van de directie. De leden van de raad van 
toezicht zijn onbezoldigd.
 

Exploitatie

Het exploitatieresultaat bedraagt € 755.531 positief, over 2020 was dit € 769 negatief. Het resultaat over 2021 
bedraagt na verrekening met de belastingen € 828.966 positief (2020: € 86.600 positief).

EXPLOITATIE 2021 2020

Resultaat na belastingen 828.996 86.600

Hierin inbegrepen 

Belasting 73.465 87.369

Resultaat exclusief belastingen 755.531 -769

 
Financieel verslag

Het jaarverslag 2021 van Stichting de Maaspoort Venlo is tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 
24 maart 2022 aan de orde geweest. De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid met name op een viertal 
kerndoelen, te weten: exploitatie, personeel, programmering en promotie. De Raad van Toezicht heeft het 
financiële verslag over het kalenderjaar 2021 goedgekeurd.

313030

https://www.caonederlandsepodia.nl
https://www.khn.nl
https://www.khn.nl
https://www.caonederlandsepodia.nl/cms_files/File/theatercao/publicaties/richtlijnen_bezoldiging_theaterdirecteuren_2008_versie_sep_2011_.pdf
https://www.caonederlandsepodia.nl/cms_files/File/theatercao/publicaties/richtlijnen_bezoldiging_theaterdirecteuren_2008_versie_sep_2011_.pdf
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Een sterke, diverse en grootstedelijk programme-
ring van voorstellingen, concerten en  
evenementen
Het behoud van de omvang, kwaliteit en spreiding 
van het aanbod in ons theater is een uitgangspunt om 
verschillende publieksgroepen te kunnen aanspreken, 
al staan de presentatievorm en –formules daarvan 
allerminst vast.

Een goed gevulde agenda met maatschappe-
lijke en commerciële activiteiten
Professionele podiumkunsten gaan in De Maaspoort 
hand in hand met amateurkunsten, maatschappe-
lijke activiteiten en bijeenkomsten voor de zakelijke 
markt. Dat zorgt voor een permanente publieks-
stroom naar De Maaspoort en een goede benutting 
van onze zalen en horecavoorzieningen. Het is de 
uitdaging om de culturele inhoud en de typische 
kenmerken van onze gebouwen zo goed mogelijk te 
blijven benutten bij het werven en organiseren van 
commerciële activiteiten.

Een continue verbetering in onze publieks- 
benadering
We communiceren steeds gerichter op de diverse 
doelgroepen, met behulp van gesegmenteerde 
publieksbenadering en CRM-strategie en bekijken 
continu of deze benaderingswijze verbeterd kan wor-
den. Ons marketingteam is ingedeeld per doelgroep, 
waardoor de kennis over onze gasten steeds verder 
toeneemt. Het is de uitdaging om steeds de juiste 
boodschap met de juiste middelen te combineren, 
zonder de totale uitstraling uit het oog te verliezen.

Zeer hoogwaardige horeca met twee fantasti-
sche restaurants, het Scheuten terras en een  
Theaterhotel
Vanuit onze kernwaarden blijven we uiteraard werken 
aan een gast- en servicegerichte houding naar het 
publiek en naar maatschappelijke en commerciële 
huurders. De kwaliteit en gastvrijheid van onze twee 
restaurants Bistro de Luif en Cabillaud staat buiten 
kijf. Die kwaliteit dient als basis voor de ontwikkeling 
van nieuwe formules, waarbij specifieke doelgroepen 
als uitgangspunt worden genomen. Daarbij gaan we 

voor Cabillaud op zoek naar de juiste opzet voor de 
invulling van een dagfunctie en het verlengen van het 
aantal openstellingsdagen in de week. Het credo blijft 
‘kom (veel) eerder, blijf langer’, in het streven om een 
belangrijke ontmoetingsplek te zijn en het gemiddelde 
bestedingsniveau van onze gasten te verhogen.

Businessclub Theater & Zaken
We hebben de afgelopen jaren een prachtige busi-
nessclub ontwikkeld. We zullen deze club nog meer 
aandacht geven en bewezen rendement leveren en 
streven op termijn naar een zeer exclusieve club van 
100.

Een doelmatige organisatie met doeltreffende 
bedrijfsprocessen
De organisatorische basis van De Maaspoort is op 
orde, we kunnen leunen op goede mensen en strak 
uitgelijnde bedrijfsprocessen. De interne en externe 
informatisering blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. 
We blijven zoeken naar standaardisatie en robuuste 
werkprocessen, naast zaken die projectmatig moeten 
worden opgepakt. Het doel is om ruimte te creëren 
om zo creatieve ontwikkeling mogelijk te maken.

Op en topgebouw en bedrijfsmiddelen
De Maaspoort heeft een prachtig gebouw, een parel 
aan de Maas, met drie theaterzalen, twee restaurants, 
een dakterras en een inpandig hotel. We koesteren 
de hoogwaardige inrichting en afwerking. Er gaat 
veel geld, tijd en energie zitten in het op peil houden 
van die infrastructuur. De uitdaging is om ruimte te 
houden voor tijdelijke ingrepen, voor projectmatige 
inrichtingen die kunnen floreren op die hoogwaardige 
infrastructuur.

Een gezonde financiële basis
De structurele subsidiebezuinigingen en toename van 
vaste lasten hebben de financiële ruimte om te opere-
ren de afgelopen jaren aanmerkelijk aangetast. Door 
strenge kostenbeheersing en het waken over onze 
marges zijn we er steeds in geslaagd binnen de begro-
ting te blijven. In onze begroting zeilen we scherp aan 
de wind en ontplooien initiatieven om onze omzet en 
marges te verhogen.

Actief op zoek naar een jonger, breder en  
diverser publiek
In gesprek met nieuwe doelgroepen zoeken we naar 
verbeteringen in onze gehele ‘klantreis’. We brengen 
voortdurend verbeteringen aan in onze dienstverle-
ning naar aanleiding van feedback van ons publiek. Zo 
proberen we een breder publiek aan te spreken uit de 
grotere regio. We zoeken samenwerking met scholen 
en maatschappelijke partners om ons in verbinding 
te brengen met nieuwe doelgroepen. Onze kinderen 
zijn de toekomst. Als zij zich niet optimaal kunnen 
ontwikkelen en niet gestimuleerd worden om creatief 
te zijn en buiten de lijntjes te kleuren, bereiken we in 
de toekomst steeds minder. Cultuur stimuleert en het 
is essentieel om zo vroeg mogelijk kennis te maken 
met ons theateraanbod.

Interactief programmeren en organiseren
We streven naar een aanbod dat aansluit op de 
behoeften van ons publiek en dat bij voorkeur de 
verwachtingen overtreft. Dat kan alleen in nauwe 
afstemming met de doelgroep. Dus zoeken we naar 
nieuwe vormen van interactiviteit (fysiek en digitaal) 
met onze partners en het publiek. De afgelopen 
jaren is gebouwd aan een goede positie binnen het 
landelijke aanbiederlandschap zodat ook grote pro-
ducties naar Venlo komen. De volgende stap is een 
verdieping op het gebied van (pop)muziek waar nog 
veel kansen liggen, zonder de bestaande kwalitatieve 
basis uit het oog te verliezen. Dit alles op een interac-
tieve manier waarbij wij luisteren naar de ‘stem’ van 
het publiek en hun daar actief in te laten participeren.

Zelf culturele initiatieven ontplooien
We kunnen niet alleen afwachten tot anderen iets 
verzinnen. We gaan binnen De Maaspoort zelf vaker 
projecten ontplooien en ondersteunen, we gaan 
hechtere partnerschappen aan en dagen hen uit 
samen met ons inhoud te ontwikkelen. Dat vereist 
dat we structuren gaan creëren die dat inhoudelijk en 
financieel ondersteunen, die mensen intern en extern 
uitnodigen en uitdagen om initiatief te nemen.

Van meer betekenis zijn voor de zakelijke markt
Met onze businessclub werken we eraan om dit zake-
lijke netwerk van nog grotere betekenis te laten zijn 
voor haar deelnemers. Zakelijke activiteiten in eigen 
huis gaan we waar mogelijk inhoudelijker ondersteu-
nen en we gaan gericht nieuwe zakelijke evenemen-
ten aantrekken en initiëren vanuit onze culturele 
kern. Nooit eerder was ons aanbod zo compleet, dit 
biedt kansen naar de toekomst: 
theater | evenementen | vergaderen | eten &  
drinken | overnachten

Een levendige plek zijn en daarmee ons belang 
voor de binnenstad vergroten
We willen eigenlijk dat het nooit stil is in en om ons 
gebouw. Dat er altijd mensen zijn, altijd activiteiten en 
levendigheid. We versterken daartoe de dag functie 
en verblijfskwaliteit van onze restaurants, zalen en 
foyers. Enkele keren per jaar willen we echt in het 
middelpunt staan van de belangstelling. Daarvoor 
willen we enkele nieuwe grootschalige evenementen 
ontwikkelen. Binnen, maar vooral ook buiten.

En deze vijf accenten leggen we de komende vijf jaar

Aan deze ijzersterke basis werken we sowieso

Toekomst

De Maaspoort kijkt ondanks de onzekerheid rondom Corona positief naar de toekomst. We staan te springen 
om onze ambities waar te maken zodra dat weer kan. Het belang voor cultuur wordt erkend, de ambitie van 
Venlo en vele bedrijven in de regio om hoger opgeleiden te inspireren en te binden, hangt hiermee samen. 

De Maaspoort pakt de uitdagingen voor de toekomst met vertrouwen op. We doen dat samen met onze 
bezoekers en gebruikers en kijken samen met hen naar de mogelijkheden om onze positie als beste theater 
van de regio te verstevigen. De Maaspoort is weliswaar een culturele instelling, maar moet in toenemende 
mate inkomsten genereren uit bedrijfsmatige activiteiten.

November

Cabillaud opnieuw in Lekker 500 3332



Jaarrekening 

December 

succesvolle Wens & Win actie, Cabillaud met feestdagen uitverkocht en aankondiging JazzOut FEST 3534
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ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en –terreinen 8.322.454 8.590.009

Machines en installaties 1.398.606 1.490.903

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.225.947 1.075.617

10.947.007 11.156.529

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 326.070 158.956

Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.525 47.982

Overige vorderingen en overlopende activa 706.835 631.627

1.086.430 838.565

Voorraden 34.647 24.405

Liquide middelen 362.063 69.504

Totaal activa 12.430.147 12.089.003

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 5.479.808 4.650.811

Voorzieningen

Onderhoudsfonds 2.525.207 2.558.476

Latente belastingen 512.890 623.529

Jubileum voorziening 19.095 16.269

Voorziening annuleringen 37.793 83.726

3.094.985 3.282.000

Langlopende schulden

Lening Rabobank I 114.168 341.058

Lening Rabobank II 663.814 723.382

Lening Rabobank III 1.034.550 1.089.000

1.812.532 2.153.440

Kortlopende schulden

Lening Rabobank I aflossing 113.445 113.445

Lening Rabobank II aflossing 57.579 57.579

Crediteuren 188.461 204.391

Belastingen en premies sociale verzekeringen 140.004 360.096

Overige schulden en overlopende passiva 1.543.333 1.267.241

2.042.822 2.002.752

Totaal passiva 12.430.147 12.089.003
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Jaarrekening stichting De Maaspoort Venlo
Balans per 31 december 2021   
(na verwerking van het resultaat)
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Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2021

2021 2020

€ € € €

Opbrengsten

Theater 342.484 319.844
Horeca 820.733 543.973
Events 229.178 175.189
Diverse 322.324 329.666
Totaal eigen opbrengsten 1.714.719 1.368.672
Exploitatiesubsidie Gemeente Venlo 2.103.134 2.077.756
COVID – Tegemoetkoming Vaste Lasten 873.536 144.000
COVID – Fonds Podium Kunst 0 180.000
COVID – Gemeente Venlo 0 180.000
COVID – Kickstart fonds 46.031 25.000

Totale opbrengsten 4.737.420 3.975.428

Kosten
Theater 284.434 495.289
Horeca 319.079 294.252
Events 62.141 83.192
Diverse 82.828 97.491

748.482 970.224
Bedrijfskosten
Lonen en salarissen 1.750.878 1.389.075
NOW-regeling -1.001.917 -383.170
Sociale lasten 408.411 316.188
Afschrijvingen materiële vaste activa 647.676 592.866
Overige bedrijfskosten 1.351.303 1.023.457

3.156.351 2.938.416
Totale kosten 3.904.833 3.908.640

Bedrijfsresultaat 832.587 66.788

Rentelasten minus rentebaten -77.056 -67.557
Resultaat voor belastingen 755.531 -769
Belastingen 73.465 87.369
Resultaat na belastingen 828.996 86.600

Resultaat 2021 2020
€ €

Resultaat na belastingen 828.996 86.600
Belastingen 73.465 87.369
Exploitatieresultaat 755.531 -769
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Geconsolideerde grondslagen voor waardering

Algemeen
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting de Maaspoort Venlo samen met 
haar groepsmaatschappij Hospitality Exploitatie de Maaspoort Venlo B.V. 
Stichting de Maaspoort heeft een 100% aandeel in Hospitality Exploitatie de Maaspoort Venlo B.V., kan vol-
ledige zeggenschap uitoefenen en heeft de centrale leiding over de groepsmaatschappij. 

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting de Maaspoort Venlo direct of indirect overheer-
sende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige 
andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. 

De groepsmaatschappijen waarop Stichting de Maaspoort Venlo een overheersende zeggenschap kan uitoefe-
nen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. 

Intercompany transacties
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaat-
schappijen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep 
zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 
sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Stichting de Maaspoort Venlo en Hospitality Exploitatie de Maaspoort Venlo B.V. hebben gelijke waarderings-
grondslagen waarmee aansluiting gewaarborgd is bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep. 

Grondslagen voor waardering

Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de daarop toegepaste line-
aire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage is hierbij gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

De belangrijkste afschrijvingspercentages luiden als volgt:
Bedrijfsgebouwen : 2-3% van de verkrijgingsprijs
Machines en installaties : 5% van de verkrijgingsprijs
Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20% van de verkrijgingsprijs

Ontvangen investeringssubsidies en ontvangen giften zijn in mindering gebracht op de hierop betrekking heb-
bende materiële vaste activa. De aan de investering toe te rekenen rente wordt over de vervaardigingsperiode 
geactiveerd onder de materiële vaste activa.

Financiële instrumenten
Algemeen
Financiële instrumenten worden slechts gebruikt ter afdekking van onderliggende transacties en worden door 
de Stichting niet gehouden voor speculatieve doeleinden. Het beleid is erop gericht de gevolgen van de rente-
schommelingen te beperken. De Stichting past hedge accounting toe op basis van individuele documentatie 
per individuele hedge relatie.
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge accounting, wordt tegen 
kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waarde verandering 
van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 



D E  M A A S P O O RT   |   J A A R V E R S L AG  2021 D E  M A A S P O O RT   |   J A A R V E R S L AG  2021

4140

Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument fluctueert als gevolg van veranderingen 
in de marktrente. Het renterisicobeleid is gericht op het minimaliseren van dit renterisico waaraan de activitei-
ten worden blootgesteld door renteschommelingen. De onderneming gebruikt renteswaps en renteopties voor 
het beperken van dit renterisico. De rente derivaten zijn niet afzonderlijk in de balans opgenomen. De waarde-
ring vindt plaats overeenkomstig de ingedekte positie. De resultaten op derivaten worden gelijktijdig verant-
woord met de resultaten van de ingedekte positie. 

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald 
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen 
per balansdatum af te wikkelen.

Onderhoudsfonds
Aan het onderhoudsfonds worden bedragen toegevoegd op basis van een planmatig onderhoudsplan voor 
groot onderhoud gerelateerd aan het theater, waarbij de uitgaven van dit onderhoud op de voorziening in 
mindering werden gebracht. 

Latente belastingen
De belastingvoorziening wordt gewaardeerd tegen het nominale belastingtarief van 15%.

Jubileumvoorziening
De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor uitkeringen in verband met toekomstige dienstjubilea. 
Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met de 
omvang van de mogelijke jubileumuitkering, de blijfkansen, de sterftekans en disconteringsvoet. De voorziening 
is actuarieel berekend (rekenrente 4%). De voorziening is langlopend.

Voorziening annuleringen
Tijdens de 1e lockdown, gestart in maart 2020 zijn voorstellingen in de periode maart t/m juni geannuleerd of 
verschoven naar een latere datum. Podia en Producenten hebben gezamenlijk een bindend advies laten op-
stellen door een Commissie van Wijzen over hoe om te gaan met kosten die voortvloeien uit niet gespeelde 
voorstellingen (annuleringen). Gezamenlijk is besloten dat het podium voor een geannuleerde voorstelling een 
bijdrage betaald aan de producent per speelbeurt. De bijdrage wordt als volgt berekend: (aantal uitvoerenden 
+1) x €250, met een maximum bedrag van (zaal capaciteit x €3). 
Er is eind 2020 een voorziening gevormd voor alle voorstellingen in de betreffende periode conform vastge-
stelde berekening. Betaalde bijdrages voor voorstellingen die definitief geannuleerd zijn, worden ten laste van 
de voorziening geboekt. Voorstellingen die verschoven zijn, maar alsnog geannuleerd worden, ontvangen ook 
de bijdrage. De voorziening is kortlopend. Eind 2021 is de hoogte van de voorziening aangepast, waarbij alle 
voorstellingen uit de periode maart t/m juni 2020 die nog niet gespeeld zijn opgenomen zijn in de voorziening. 
Voorstellingen die geannuleerd of verschoven zijn in de volgende lockdowns vallen niet onder deze voorziening. 
Voor deze voorstellingen is bij het aangaan van de contracten al rekening gehouden met eventuele corona 
maatregelen. 

Grondslagen voor resultaatbepaling

Theater
De opbrengsten betreffen de ontvangen entreegelden van de in het boekjaar uitgevoerde voorstellingen in eigen 
exploitatie en in een beperkt aantal gevallen de direct op de uitvoering betrekking hebbende subsidie. De directe 
kosten zijn de kosten van gecontracteerde uitvoeringen.

Horeca
Per 01-08-2020 worden de horeca-activiteiten in eigen beheer uitgevoerd. De opbrengsten betreffen de in het 
boekjaar ontvangen gelden voor verkopen in de restaurants Cabillaud en Bistro de Luif en event-horeca. De 
directe kosten betreffen de inkoopwaarde van de in het boekjaar gerealiseerde opbrengsten

Huren/ Events
Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte, aan het boekjaar toe te rekenen, verhuur- opbrengsten van 
zaal- en expositieruimte, instrumentarium en doorberekende diensten.

Diverse opbrengsten
Dit betreft onder andere de sponsorgelden, verhuur en levering personele diensten aan Theaterhotel Venlo, 
de doorberekende driehoekborden en commercials, parkeeropbrengsten, detacheringen aan het Limburgs 
Museum en energielevering WKO-installatie. 

COVID - ontvangsten
Als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie zijn er door overheid en fondsen middelen beschikbaar 
gesteld in de vorm van een subsidie of bijdrage. De ontvangsten worden verantwoord in het jaar waarop ze 
betrekking hebben. De bijdrage Tegemoetkoming Vaste Lasten, subsidie Fonds Podium Kunsten, COVID-
subsidie Gemeente Venlo en bijdrage Kickstart fonds worden gerubriceerd onder Opbrengsten. De Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt gerubriceerd in aftrek op de gerelateerde 
loonkosten. De ontvangen subsidies worden getoetst en beoordeeld door een onafhankelijke accountant. 
De definitieve subsidies worden berekend op basis van de getoetste werkelijke cijfers 2020 en 2021 inclusief 
onderbouwing van de inzet van de ontvangen middelen en kunnen na het definitief worden materieel afwijken 
in positieve of negatieve zin van de gerapporteerde bedragen.  

Overige kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en 
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen voor kosten die 
voor het einde van het boekjaar door het bestuur van de stichting zijn goedgekeurd, maar waarvoor voor het 
einde van het jaar nog geen verplichtingen zijn aangegaan worden als kosten verantwoord in het jaar waarin 
de besluiten zijn genomen.

Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling afgesloten op basis van een toegezegd pensioen. 
Deze regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Pensioenfonds Horeca & Catering. Er is 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen ten behoeve van het herstel van het dekkingstekort 
van het pensioenfonds, anders dan het eventuele effect van hogere toekomstige premies. Derhalve is gebruik 
gemaakt van de wettelijke vrijstelling waarbij de pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde bijdragerege-
ling en zijn alleen de verschuldigde of te vorderen premies tot en met het einde van het verslagjaar verantwoord.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrij-
gestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Bedrijfsgebouwen 
en -terreinen

Machines
en installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

€ € € €

Boekwaarde 31-12-2020 8.590.009 1.490.903 1.075.617 11.156.529

(Des)investeringen 2021 23.286 19.625 395.243 438.154

8.613.295 1.510.528 1.470.860 11.594.683

Afschrijvingen 2021 -290.841 -111.922 -244.913 -647.676

Totale boekwaarde 31-12-2021 8.322.454 1.398.606 1.225.947 10.947.007

Totale cumulatieve afschrijvingen 2.567.177 832.961 1.855.772 5.255.910

In 2014 is € 3.000.000 van de Provincie Limburg en € 550.000 van de Gemeente Venlo in mindering gebracht 
op de investeringen in bedrijfsgebouwen en –terreinen. Verder werd nog in mindering gebracht op deze post 
€ 57.000 aan toegezegde sponsorbijdragen. 

In september 2013 is de middenzaal in gebruik genomen. De totale bouwkundige investering in deze midden-
zaal met foyer bedroeg circa € 11.000.000. Deze investering is in 2013 volledig gesubsidieerd door Gemeente 
Venlo. De investeringssubsidie is in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen waardoor de investering 
in de middenzaal niet zichtbaar is op de balans van de stichting. 

Tevens is het theater in 2011 ingrijpend gerenoveerd, hiervoor werd door de Gemeente Venlo een investerings-
subsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van € 5.000.000. Deze investeringssubsidie is eveneens in mindering 
gebracht op de geactiveerde bedragen.

In 2019 is de vernieuwing en renovatie van de trekkenwand gestart. Hiervoor is in 2019 een investering gedaan 
van circa € 411.000. De vernieuwing en renovatie van de trekkenwand is in september 2020 definitief gereali-
seerd, waarbij er in 2020 nog een investering gedaan is van circa € 390.000. De afschrijving over de volledige 
investering is gestart per oktober 2020.

In 2021 zijn ten behoeve van de horeca-exploitatie aanvullende investeringen gedaan van circa € 200.000. 
Daarnaast is geïnvesteerd in de aankleding van het gebouw voor €95.000 en technische inrichtingen voor 
€90.000.

Eigen vermogen 2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar 4.650.811 4.564.211

Resultaat verslagjaar 828.996 86.600

Stand einde verslagjaar 5.479.808 4.650.811

Resultaatbestemming 2021
 
Conform wettelijke bepalingen is het resultaat over 2021 ad € 828.996 toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voorzieningen

Onderhoudsfonds 2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar 2.558.476 2.637.333

Af: onttrekkingen verslagjaar -33.269 -78.857

Bij: dotatie verslagjaar 0 0

Stand einde verslagjaar 2.525.207 2.558.476

In 2019 is het onderhoudsfonds beoordeeld. Op basis van deze beoordeling heeft een schattingswijziging 
plaatsgevonden. Door het beschikbaar komen van nieuwe informatie zijn de toekomstige uitgaven voor groot 
onderhoud lager ingeschat. Daarnaast worden vanaf 2019 alle investeringen geactiveerd en afgeschreven.
Naar aanleiding van de schattingswijziging is gebleken dat de huidige voorziening onderhoudsfonds voldoende 
middelen bevat voor de uitgaven van groot onderhoud voor een periode van 20 jaar. Daarom is besloten om 
vanaf 2019 geen dotatie meer te doen aan het onderhoudsfonds. 

Latente belastingen
Deze voorziening heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiend uit tijdelijke 
verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van materiële vaste activa en is 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de geldende belastingtarieven (15,0%).

Het verloop is als volgt:

2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar 623.529 779.411

Mutatie verslagjaar -110.639 -155.882

Stand einde verslagjaar 512.890 623.529
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Jubileumvoorziening
Het verloop is als volgt:
 

2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar 16.269 13.368

Mutatie verslagjaar 2.826 2.901

Stand einde verslagjaar 19.095 16.269

Voorziening annuleringen
Het verloop is als volgt:
 

2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar 83.726 0

Bij: dotatie 0 110.510

Af: onttrekkingen verslagjaar -8.447 -26.784

Af: vrijval voorziening -37.486 0

Stand einde verslagjaar 37.793 83.726

Langlopende schulden 

Lening Rabobank I
In verband met de financiering van de mechanisering van de trekkenwand is door de Rabobank een lening 
verstrekt van € 2.268.901. De nominale rente bedraagt 6,55% op jaarbasis. Er is parallel aan de lening een 
renteswap afgesloten tegen betaling van een vast rentepercentage van 4,64% en ontvangst van een variabel 
rentepercentage op basis van 
3-maands Euribor. De negatieve waarde van de renteswap is niet opgenomen in de balans en bedraagt per 31 
december 2018 € 41.073. In 2019 is de renteswap afgekocht en verrekend en heeft er een extra aflossing hier-
toe plaatsgevonden van € 56.000.
De lening moet worden terugbetaald in termijnen van € 28.361 per kwartaal, voor het eerst op 31 maart 2005. 
De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 113.445. De Gemeente Venlo heeft voor deze 
lening een garantstelling afgegeven. 

In 2019 heeft een afkoop van de renteswap plaatsgevonden en zijn er nieuwe rentecondities vastgelegd. Hier-
toe heeft een eenmalige rentebetaling van € 41.470 plaatsgevonden en een extra aflossing op de lening van € 
56.000. Daarnaast is de nominale rente gewijzigd van 6,55% naar 2,05% op jaarbasis. De aflossingsverplichting 
is gelijk gebleven. 

In 2020 is vanwege de COVID-crisis de aflossingsverplichting voor 2 kwartalen uitgesteld. De aflossingstermijn 
van de lening is hierdoor met 2 kwartalen verlengd. 

In verband met een hoog saldo aan liquide middelen en een negatieve marktrente heeft in 2021, naast de 
reguliere aflossing, een extra aflossing plaatsgevonden van € 113.445.

Lening Rabobank II
In 2016 is een lening bij de Rabobank met een hoofdsom van € 1.000.000 afgesloten ter verbouwing van het 
gebouw aan de Maaspoortpassage te Venlo tot een hotelaccommodatie. De nominale rente bedraagt 3,4% op 
jaarbasis. Aflossing vindt plaats middels maandelijkse annuïteiten van € 7.100 voor het eerst op 31 januari 2017. 
Op basis hiervan bedraagt de aflossing voor het komende jaar circa € 55.700. Als zekerheid is een borgtocht 
afgegeven door de verhuurder van het pand ten behoeve van de Rabobank ter hoogte van de hoofdsom van de 
lening.

Lening Rabobank III
In 2019 is een lening afgesloten bij de Rabobank met een hoofdsom van € 1.089.000 voor de renovatie van de 
trekkenwand, de afkoop van het rentederivaat en de gedeeltelijke aflossing van Lening Rabobank I. De lening 
heeft een looptijd van 6 jaar. De nominale rente bedraagt 2,3% op jaarbasis. Aflossing vindt plaats in één keer 
op de laatste werkdag van de periode, op 1 april 2025.

In verband met een hoog saldo aan liquide middelen en een negatieve marktrente heeft in 2021 een extra 
aflossing plaatsgevonden van € 54.450. 
 
Schulden aan kredietinstelingen
Er is een kredietfaciliteit in de rekening-courant bij de Rabobank van € 500.000. Als zekerheid hiervoor geldt 
een pandrecht op de vorderingen. Per balansdatum werd van deze faciliteit geen gebruik gemaakt. 

Gemeente Venlo
Per balansdatum is er geen balanspost uit hoofde van  
de exploitatiesubsidie, het verloop in het boekjaar is als volgt:  

2021 2020

€ €

Stand aanvang verslagjaar  - -

Ontvangen in verslagjaar 2.103.134 2.077.756

Ten gunste van exploitatie -2.103.134 -2.077.756

Stand einde verslagjaar - -

De Gemeente Venlo heeft de structurele exploitatiesubsidie vastgesteld voor de periode van 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2024. 

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen 
TOTALE  

VERPLICHTING
< 1 JAAR 1-5 JAAR

€ € €

Personenauto BWM3 Serie Touring 12.093 11.580 513

Personenauto Skoda Octavia 22.866 9.146 13.720

Kopieerapparaten Canon 13.743 6.108 7.635

48.702 26.834 21.868
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Huurverplichting
Er wordt een bedrijfsruimte gehuurd ten behoeve van een hotelaccommodatie. Hiervoor is een huurovereen-
komst afgesloten voor een periode van 15 jaren vanaf 1 januari 2017. De huurprijs is variabel en is afhankelijk 
van de bezetting van het hotel. Er zijn geen garanties afgegeven.
De stichting verhuurt dit pand door aan een hotelexploitant, vermeerderd met een vaste opslag.

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4-2021 Hospitality Exploitatie De Maaspoort Venlo B.V. 
Hospitality Exploitatie de Maaspoort Venlo B.V. heeft in 2021 geen mogelijkheid gehad om conform geldende 
richtlijnen een aanvraag in de dienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In het vierde kwartaal 2021 
is toch een aanvraag TVL ingediend, waarbij gelijktijdig met de aanvraag een toelichting gestuurd is waarbij 
aangegeven is dat het overnemen van de horeca activiteiten in eigen beheer gezien dient te worden als over-
gang van onderneming. De aanvraag TVL zou dan op basis van de regels voor bestaande ondernemingen be-
handeld moeten worden. Wij hebben op dit moment nog geen terugkoppeling ontvangen over deze aanvraag. 
Een toekenning van TVL gelden voor Hospitality Exploitatie de Maaspoort Venlo B.V. is niet opgenomen in de 
financiële cijfers. 

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Lonen en salarissen 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen vast personeel 1.630.533 1.223.227

Lonen en salarissen ambulant personeel 120.345 160.278

Personeel van derden 0 5.570

NOW-regeling -1.001.917 -383.170

748.961 1.005.905

 
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) is gepresenteerd als een 
aftrekpost op de gerelateerde loonkosten. In 2021 is een bedrag van € 142.348 aan NOW-gelden ontvangen 
voor Hospitality Exploitatie De Maaspoort Venlo B.V. voor de periode oktober-december 2020. Eind 2020 is 
er een bezwaarprocedure gestart tegen de afgewezen NOW3 aanvraag. Omdat de uitkomst van de procedure 
eind 2020 niet bekend was, is in de cijfers van 2020 geen vordering opgenomen voor deze NOW3 gelden. 
Medio 2021 is het bezwaar gegrond verklaard en is een voorschot ad € 142.348 ontvangen en volledig verwerkt 
in de 2021 cijfers. 

Sociale lasten 2021 2020

€ €

Premie sociale verzekeringen 272.645 194.999

Pensioenpremies 135.766 121.189

408.411 316.188

  
Personeelsgegevens

Het gemiddeld aantal personeelsleden (inclusief gedetacheerd personeel en gewerkte overuren) in 2021 (om-
gerekend naar fulltime functies) bedraagt 44,3 (2020: 30,9). 
De horeca-exploitatie is in 2021 het gehele jaar in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor zijn de horeca-gerela-
teerde FTE in 2021 het gehele jaar meegenomen. Daarnaast is het aantal FTE binnen Hospitality Exploitatie de 
Maaspoort Venlo B.V. uitgebreid.

De gemiddelde FTE zijn berekend door het werkelijk aantal gewerkte uren, zoals bijgehouden in de uren regis-
tratie, te delen door het aantal uur dat voor een FTE is vastgesteld conform cao. 

Rentelasten minus rentebaten 2021 2020

€ €

Rentelasten en bankkosten -77.378 -75.048

Rentebaten 322 7.491

-77.056 -67.557
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Belastingen 2021 2020

€ €

Vennootschapsbelasting -37.174 -68.513

Mutatie latente belastingverplichting 110.639 155.882

Mutatie actieve belastinglatentie 0 0

73.465 87.369

OVERIGE GEGEVENS

Subsidieberekening

€ €

Basisbedrag subsidie 1.929.944

Compensatie trekkenwand 140.381

Loon-/prijscompensatie 2021 32.809

Exploitatiesubsidie 2021 2.103.134

Toelichting op de governance code cultuur 2021 
Inleiding

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. De code omvat het hele be-
sturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders 
bewust te reflecteren op de vraag: hoe doen we het eigenlijk? En: waarom doen we het zo? Het gaat erom of er 
sprake is van bewust handelen. Er zijn 8 principes benoemd, deze zijn algemeen gesteld maar ook verplichtend 
en worden bij De Maaspoort alle 8 toegepast. 

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, 
 over te dragen en/of te bewaren.

De Maaspoort streeft in haar activiteiten naar duurzaamheid: presteren met respect voor mensen en binnen 
ecologische randvoorwaarden. De Maaspoort is open, gericht op samenwerking en deelt haar kennis met de 
culturele collega’s in stad en provincie. Professionele podiumkunsten gaan in De Maaspoort hand in hand met 
amateurkunsten, maatschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. De Maaspoort wil graag dat iedereen zich 
thuis voelt, ongeacht etniciteit, leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking, politieke overtuiging en 
maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

De Maaspoort zoekt naar maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan de levendigheid, de leefbaarheid 
en de sociale structuur in Venlo en omgeving. Daarom heeft de organisatie duurzaamheid en sociaal onderne-
merschap hoog in het vaandel staan. Verantwoord omgaan met, en denken aan het welzijn van mensen in en 
rond de organisatie. Verstandig en verantwoord financieel beheer voeren en zuinig omgaan met onze natuur-
lijke hulpbronnen. De twee thema’s Duurzaamheid en Sociaal ondernemerschap sluiten aan op onze missie en 
visie om als organisatie en kloppend hart van de stad mensen te inspireren (duurzaamheid) en te verbinden 
(sociaal ondernemerschap).
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2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat 
 heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar  
 alleen gemotiveerd van af (pas toe of leg uit).

De directeur-bestuurder van de Maaspoort is verantwoordelijk voor het naleven van de Governance Code 
Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de 
Governance Code Cultuur en evalueert dit één keer per jaar. De nevenfuncties van de leden van de Raad van 
Toezicht zijn bekend en worden vermeld op de website onder Governance Code Cultuur. De leden Raad van 
Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op  
 belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op  
 transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Leden van de Raad van Toezicht van De Maaspoort vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad 
van Toezicht maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen de vergaderingen van 
de Raad van Toezicht en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen 
van bestuurders en toezichthouders worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzit-
ter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende 
maatregelen. De Raad van Toezicht en bestuurder zorgt dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet 
voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan ont-
houdt de betrokken bestuurder of toezichthouder zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling  
 van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

De Maaspoort volgt het Raad van Toezichtmodel. Volgens dit model is de directeur-bestuurder verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse sturing, houden de leden van de Raad hierop toezicht en hebben daarbij een controle-
rende, stimulerende en adviserende rol. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die 
nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en  
 de resultaten van de organisatie.

De directeur-bestuurder van De Maaspoort draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken 
binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappe-
lijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en middelen van de  
 organisatie (fair practice code en code culturele diversiteit).

Alle medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onder andere de normen en waarden van De Maas-
poort en de naleving daarvan. Verder geven de leden van de Raad van Toezicht als het bestuur het goede 
voorbeeld door de dialoog met de klant, medewerkers en maatschappij aan te gaan en actief een cultuur van 
feedback te promoten. Stichting De Maaspoort Venlo heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij het 
salaris van de medewerkers en de bestuurder is gebaseerd op de salarisschalen uit de cao Nederlandse Podia 
of de cao Horeca. Medewerkers van De Maaspoort kunnen zonder risico terecht bij een externe vertrouwens-
persoon en/of medewerker P&O voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. 
De organisatie van De Maaspoort omarmt de principes van de gedragscode Fair Practice Code; solidariteit, 
transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen en wil deze gaan toepassen in de praktijk. Vanuit het 
principe ‘pas toe of leg uit’ zal De Maaspoort uitleg gaan geven over in welke mate het actief is met de Code. 

De Maaspoort is echter nog niet toegekomen aan het vaststellen van een beleid op dit terrein en zal dit in 2021 
gaan oppakken. De Maaspoort respecteert en onderschrijft de code culturele diversiteit en de daarin verwoorde 
principes en bepalingen. De Code Culturele Diversiteit en Inclusie biedt een kapstok om integraal op het ter-
rein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. De Maaspoort is zelf 
verantwoordelijk om de Code al dan niet toe te passen maar zowel de Rijksoverheid als de Rijkscultuurfondsen 
zullen in het kader van subsidieaanvragen navraag doen of de Code wordt gehanteerd en in welke mate. Gezien 
de aard van De Maaspoort als theater is culturele diversiteit echter altijd een vanzelfsprekend gegeven voor De 
Maaspoort. 

7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een  
 professionele en onafhankelijke wijze uit (aandacht voor de bijzondere rol van de voorzitter).

De Raad van Toezicht van De Maaspoort vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties 
op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang 
van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende Governance Code. De Raad van Toezicht 
heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken zowel in de 
stichting als in de met haar verbonden rechtspersonen. Hij staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Bij 
de vervulling van hun taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en 
de met haar verbonden rechtspersonen. Ook is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de profielschets, 
benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling van het salaris en de regeling van de overige ar-
beidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder. De (beoogde) samenstelling van de Raad van Toezicht is in lijn 
met de opgestelde profielschets Raad van Toezicht. De diverse samenstelling is zodanig dat hij in staat wordt 
gesteld de taken naar behoren te vervullen, rekening houdend met complementariteit, collegiale besluitvor-
ming en een optimale combinatie van expertise, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid van haar 
leden. De profielschets is ook op de website van De Maaspoort te vinden onder Governance Code Cultuur. De 
Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De afzonderlijke leden 
hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Eenmaal per jaar wordt een 
vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin het functioneren van het bestuur en de Raad van Toe-
zicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het jaarverslag. De Raad van Toezicht 
benoemt op advies van de directeur-bestuurder een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk 
is voor de controle van de jaarrekening en minimaal eenmaal per jaar in een vergadering van de Raad van 
Toezicht verslag uitbrengt van zijn bevindingen. De bestuurder draagt er zorg voor dat de externe accountant 
tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

De bestuurder en de leden Raad van Toezicht passen de principes van de Governance Code Cultuur in zijn 
geheel toe en onderschrijft het principe van risicobeheersing. De Maaspoort kent een op De Maaspoort toe-
gesneden systeem voor risicobeheersing en controle. De Maaspoort beschikt over adequate interne risicobe-
heersings- en controlesystemen. De systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen 
binnen De Maaspoort en zijn bekend met diegenen voor wier werk zij relevant zijn. De bestuurder monitort de 
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische 
beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle ma-
teriele beheersings-maatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance, en verslaggevingsrisico’s. 
Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatighe-
den, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en interne bevindingen en externe accountant. Waar nodig 
worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.
De Raad van Toezicht en het bestuur volgen de aanbevelingen van de code en het relevante wettelijke kader, 
zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT).
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8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij  
 deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De Maaspoort kent een Raad van Toezicht bestaande uit een door hen te bepalen aantal van ten minste 
vijf- en ten hoogste zeven leden. De organisatie maakt vacatures in de Raad van Toezicht openbaar en werft 
nieuwe leden op basis van een profielschets en via een transparante procedure. De leden van de Raad van 
Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een 
voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door 
de Raad van Toezicht op te maken rooster. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, gelet op de 
diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en 
affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtsper-
sonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. De Raad van Toezicht is 
onbezoldigd. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting de Maaspoort Venlo

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 20211

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting de Maaspoort Venlo gecontroleerd.  
Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting de Maaspoort Venlo in 
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en 
beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2021; 
2. de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
 en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-
standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Maaspoort Venlo zoals vereist in de Verordening inzake de onafhanke-
lijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

Benadrukking voor de basis voor financiële Verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving 
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor de Gemeente Venlo met als doel Stichting de Maaspoort 
Venlo in staat te stellen te voldoen aan de subsidievereisten van Gemeente Venlo. Hierdoor is de jaarrekening 
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor 
Stichting de Maaspoort Venlo en de Gemeente Venlo en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de 
entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.  In dit 
kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht 
om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude. 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële  
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het moge-
lijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan wor-
den verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor-
schriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerk-
zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten trans-
acties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaar-
rekening staan;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toe-
lichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwij-
kingen weergeeft.  

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de con-
trole en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

’s-Hertogenbosch, 3 mei 2022
Q-Concepts Accountancy B.V.
Origineel getekend door drs. E.E.T.M. Kalnenek RA
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Verslag van de raad van toezicht

In haar toezichthoudende rol heeft de Raad van toezicht aandacht gehad voor:
In haar toezichthoudende rol heeft de Raad van toezicht aandacht gehad voor:
- Het gevoerde beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder
- De algemene gang van zaken binnen de organisatie
- De financiële rapportages en voortgangsrapportages gedurende het jaar
- Een evaluatie van de Code voor Cultural Governance
- Naleving van wet- en regelgeving
- De belangen van de diverse stakeholders
- De samenwerking met andere (culturele) organisaties in de Gemeente Venlo en de regio

In 2021 is de Raad van Toezicht 4 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht 
en directeur-bestuurder. Het aanwezigheidspercentage van de leden van de Raad van Toezicht bij alle vergade-
ringen in 2021 lag op 96%. Tijdens de vergaderingen is gesproken over de bedrijfsvoering, de exploitatie en de 
programmering van Stichting De Maaspoort Venlo. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eenmaal vergaderd 
zonder directeur-bestuurder waarbij het functioneren van de directeur-bestuurder en haar eigen functioneren 
besproken is. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de principes van best practices en 
bepalingen van de ‘Governance-code Cultuur’ behalve op het gebied van de zittingstermijn van leden die voor 
1 juni 2017 in functie waren. Voor deze leden geldt een zittingstermijn van 3 keer 4 jaar. Voor de leden die na 1 
juni 2017 in functie zijn of komen geldt de voorgeschreven periode van 2 keer 4 jaar. De toepassing wordt jaar-
lijks geëvalueerd. Wij danken directie en medewerkers van Stichting De Maaspoort Venlo voor de getoonde 
inzet en het behaalde resultaat.

De jaarrekening 2021 is gecontroleerd door Q-Concepts. De Raad van Toezicht heeft 1 keer per jaar overleg 
met de accountant. De goedgekeurde controleverklaring is in de jaarrekening opgenomen op pagina 54.

Wij keuren de jaarrekening 2021 goed en verlenen decharge aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde 
beleid.

Venlo, 24 maart 2022

Raad van Toezicht Stichting De Maaspoort Venlo

Dhr. Fons Tans - voorzitter
Dhr. Jort Tosserams
Dhr. Mat Vestjens                                       
Mw. Cornelia Haffmans 
Dhr. Stijn Engelen
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COLOFON

UITGAVE De Maaspoort Theater & Events
REDACTIE Linda Keijzers-van Vegchel, Marjolein van Ophoven, Leon Thommassen
VORMGEVING ontwerpbureau meneer DE WIT | Hannelore Behnke
FOTO’S  Christiaan Bloem, Yannick Heumassej, Peter Janssen, Petra Lenssen, 
 Wesley Maas, Femke Valks.
 De Maaspoort heeft geprobeerd alle rechthebbenden van het beeldmateriaal  
 te achterhalen en te benoemen.
 

DE MAASPOORT THEATER & EVENTS
Theater | Events | Cabillaud | Bistro de Luif | Theaterhotel Venlo

Oude Markt 30 5911 HH Venlo
Postbus 333 5900 AH Venlo
Telefoon 077 320 72 22
Email  info@maaspoort.nl
Website www.maaspoort.nl |  www.maaspoortevents.nl
 www.bistrodeluif.nl |  www.cabillaud.nl 



Oude markt 30 | 5911 HH Venlo  | 077 320 72 22 | www.maaspoort.nl | www.maaspoortevents.nl


