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Bijlage 4  

Overzicht van en toelichting op de prestatieafspraken van ZINiN Theater / Cultuur en 

Toeristisch Bureau Hellendoorn voor 2015 
 

Theater 

Minimaal 30 theatervoorstellingen in een brede programmering op het gebied van de 

professionele podiumkunsten. Het gaat hierbij om de disciplines cabaret, populaire muziek, 

toneel, dans, klassieke muziek, literair, totaal theater en kindertheater. Daarnaast wordt 

afhankelijk van de belangstelling van het publiek en de beschikbaarheid van betaalbaar en 

kwalitatief goed aanbod voor eigen rekening met steun van onze sponsorstichting, de 

Stichting ZINgevers, aanvullend nog een aantal voorstellingen geprogrammeerd. 

Uitgangspunt voor het theaterprogramma is dat het belangrijk is om niet alleen een populair 

aanbod aan te bieden maar ook inhoudelijke bijzondere en goede culturele voorstellingen te 

blijven programmeren.  

Vanaf 2011 organiseert ZINiN in samenwerking met ZorgAccent & Thuiszorg Noord West 

Twente speciale theatervoorstellingen met een thema uit de zorg, bijvoorbeeld 

voorstellingen over borstkanker, dementie en afscheid. Ook in 2015 zijn dergelijke 

voorstellingen, waarin aangrijpende onderwerpen soms humoristisch, maar ook zeker 

ontroerend worden gebracht, in het programma opgenomen. Bij de voorstellingen zijn 

deskundigen van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente aanwezig om vragen van 

het publiek te beantwoorden en informatie over het thema van de voorstelling te 

verstrekken. 

 

Met de circa 50 voorstellingen zijn we tot de middelgrote theaters gaan behoren en kunnen 

we een volwaardig theaterprogramma aan onze bevolking aanbieden. De eerste jaren van 

het ZINiN Theater in het Huis voor Cultuur en Bestuur (HvCB) zijn er steeds circa 60 

professionele voorstellingen geprogrammeerd. De publieke belangstelling voor het nieuwe 

theater was groot. In het beleid voor de komende jaren is er, mede met het oog op de 

huidige economische crisis, op geanticipeerd dat de aantrekkingskracht van het theater iets 

zal afnemen. Daarnaast is het door de opeenvolgende bezuinigingen noodzakelijk voor 

2015 een extra korting van € 11.500, - op te vangen. Het aantal professionele voorstellingen 

is daarom teruggebracht tot circa 50 professionele voorstellingen per jaar. 

 

Voor 2015 worden minimaal 10.000 bezoekers verwacht (2013 10.754).  

Uitgangspunt is een bezettingspercentage van 60 %. 

Totaalprijs voor 2015                                                                                    €       364.785,- 

 

In deze kosten is t.b.v. de overzichtelijkheid de compensatie voor de CAO ontwikkelingen 

van zowel ZINiN Theater en Cultuur (incl. horeca) opgenomen.  

 

 

Non-profit verhuur  

Tegen gereduceerd tarief kunnen sociaal culturele verenigingen en organisaties uit de 

gemeente Hellendoorn 90 dagen gebruik maken van de grote zaal van het ZINiN Theater 

en 70 dagdelen van de vergaderzalen van het HvCB. Voor de genoemde dagdelen in het 

kader van de dorpshuisfunctie hanteren we zo laag mogelijke tarieven (zie hiervoor het 
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overzicht in bijlage 1). Wij hebben in overleg met de verenigingen die voor de uitvoering 

van hun activiteiten afhankelijk zijn van de podiumfaciliteiten, er voor gezorgd dat zij in de 

week tegen een betaalbaar tarief kunnen repeteren en opbouwen. Op basis van het gebruik 

in 2013 en 2014 zullen naar verwachting circa 15 amateurvoorstellingen van plaatselijke 

toneelgroepen, orkesten en koren worden gefaciliteerd. Vaste bespelers zijn onder meer de 

New Vally Singers, toneelverenigingen `t Hexel en Nut en Genoegen en de KSW. Deze 

gebruikers maken niet alleen tegen gereduceerd tarief gebruik van de theaterzaal voor hun 

voorstellingen, ook wordt de mogelijkheid geboden om enkele dagdelen te gebruiken voor 

repetities en decoropbouw. Daarnaast wordt vanuit de adviesfunctie advies gegeven over 

theatertechniek en publiciteit en krijgen de voorstellingen een eigen plek in de 

theaterbrochure. De gemiddelde bezetting van deze amateurvoorstellingen, dit ‘Talent van 

eigen bodem’ zoals in de theaterbrochure wordt aangeprezen, ligt gewoonlijk rond de 80%. 

 

Het blijkt dat de centrale plaats en de goede faciliteiten tot een druk gebruik van 

plaatselijke activiteiten leiden. Het aantal bezoekers dat we verwachten voor de activiteiten 

in het kader van de “Dorpshuisfunctie” is 17.000. 

Totaalprijs voor 2015                                                                                         €    70.000, -  

  

Cultuur product 

Verrijking van het culturele aanbod in de gemeente Hellendoorn waarbij participatie en 

beleving centraal staan. Dit wordt bereikt door het initiëren, ondersteunen en/of organiseren 

van diverse culturele activiteiten. Hierbij richten we ons op zang, muziek, letterkunde, 

dans, (straat)theater, en zorgen ook voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie. De 

activiteiten zijn “binnen en buiten” en gericht op ontmoeting, ontplooiing, informatie en 

educatie.  

 

Spil in het - amateur- culturele leven is de Cultureel Coördinator. Hij initieert, ondersteunt, 

organiseert culturele activiteiten, brengt culturele partijen bij elkaar, en maakt deel uit van 

of ondersteunt een aantal projectgroepen. Mede dankzij de sponsoring zijn we ook in staat 

om activiteiten financieel te ondersteunen of zelf op te zetten. Nadruk hierbij ligt op de 

vernieuwing. We zullen doorgaan met het beleid buitenactiviteiten te versterken met onder 

meer het straattheater Spraakmakend Nijverdal, het Zunnewendefestival en Heksendoorn in 

samenwerking met het Toeristische Bureau Hellendoorn en het Avonturenpark.  

 

We zijn er bijzonder trots op dat we er in geslaagd zijn om in 2009 het openluchttheater 

met behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers (zie 

www.openluchttheaternijverdal.blogspot.com) een herstart te laten maken. Voor 2015 

worden circa 15 voorstellingen geprogrammeerd. ZINiN faciliteert de vrijwilligers en de 

programmering door advies en administratieve en facilitaire ondersteuning. 

Met uw hulp en een financiële steun en met behulp van Leader subsidie en bijdragen van 

het Prins Bernhard Cultuur Fonds en sponsoren als Univé, de Rabobank en anderen hebben 

we fondsen verworven voor de verbetering van de horecafaciliteiten en het aanbrengen van 

een overkapping van het podium. In totaal hebben we een investering van circa € 125.000, - 

financieel haalbaar kunnen maken. Op 17 maart 2014 heeft mw. Hester Maij, de 

Overijsselse gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur, de nieuwe 

faciliteiten feestelijk geopend. 
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In 2015 wordt wederom een Cultuurmarkt georganiseerd. De Cultuurmarkt was een project 

uit de Cultuurnota. De benodigde gelden zijn in verband met bezuinigingen weggevallen. 

Omdat we grote waarde hechten aan deze markt verwachten we door een interne 

herschikking van middelen deze markt te kunnen continueren.  

 

Het Adviesproduct 

 

Ook op de adviesfunctie van ZINiN moest in 2012 ingrijpend bezuinigd worden. Er is, 

zoals door ZINiN in het Rapport Bezuinigingen ZINiN van juli 2012 is aangegeven, geen 

aparte formatie meer beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie. Door een nog 

verdere integratie en samenwerking met het TBH en door te participeren in toekomstige 

centrumontwikkelingen op het gebied van promotie en evenementen is een richting 

gekozen waarbij een aantal diensten/producten behouden blijft. De taken als aanjager, 

adviseur en ondersteuner van vernieuwende ontwikkelingen uit het lokale culturele veld 

worden niet meer in de volle breedte uitgevoerd maar bij het particulier initiatief 

neergelegd. Daar waar het gaat om nieuwe (culturele) ontwikkelingen met een 

economische component die liggen op het snijvlak van cultuur, toerisme, uitgaan en 

recreatie kan nog een beperkte taakstelling worden uitgevoerd:  

 

 

- Ontwikkeling van ActiBase: evenementen promotie samen met TBH en VVV 

- Masterplan buitenpromotie: sandwichborden en digitale schermen met gemeente, 

TBH, plaatselijk bestuur kleine kernen en lokale ondernemers;  

- Wekelijks verzorgen van de agenda voor amateuractiviteiten in Twents Volksblad. 

- Promotie evenementen (amateur – professionele kunsten – toerisme – recreatie);  

- Ondersteuning openluchttheater (belangrijk voor toerisme en lokale groepen); 

- Coördinatie evenementen (beperkte afstemming tussen alle organisatoren van 

culturele-verenigingsevenementen); 

- Instandhouding Cultuurpleinhellendoorn.nl als “digitale cultuurgids” en voor 

uitwisseling van informatie, nieuws, de cultuuragenda. De site heeft tevens een p.r. 

functie en via de site worden verenigingen geholpen met hun perscontacten; 

- Cultuureducatie (aansturing van de combinatiefunctionaris Cultuur en afstemming 

met de culturele commissie basisonderwijs). 

  

De administratieve medewerkers van ZINiN verlenen de Cultuur- en Adviesgeleding 

ondersteuning op het gebied van administratie, receptie, telefoon en post. 

 

Totaalprijs voor 2015                                                                                             €   50.000, - 

 

 

Commerciële activiteiten  

De doelstelling van het HvCB is allereerst dat het als centrale ontmoetingsplek zoveel 

mogelijk gebruikt gaat worden door alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Sociaal-

culturele activiteiten, theateractiviteiten en eigen activiteiten van de bewoners van het 

HvCB gaan voor. De overgebleven ruimtes en tijd moeten vervolgens zo commercieel 
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mogelijk ingevuld worden. De doelstelling bij deze activiteiten (staconcerten, 

vergaderingen, congressen, symposia, feestelijke bijeenkomsten met een theateroptreden en 

de ZINema) is om uit de verhuur en de horeca extra inkomsten te genereren. Deze 

inkomsten dragen er aan bij dat de culturele activiteiten voor de gemeente betaalbaar 

blijven. De commerciële activiteiten zijn namelijk nog voor 10% kostendrager in de vaste 

kosten.  

Door de langdurige economische crisis blijft het voor 2015 moeilijk om aan te geven wat er 

aan huurinkomsten en horecaomzet gegenereerd kan worden. Het bedrijfsleven blijft 

terughoudend in het organiseren van presentaties en (scholings) bijeenkomsten. Wel zijn 

met name voor het vergadergedeelte in het HvCB, nu het nieuwe station, het Henri 

Dunantplein en het Nieuw Dunant volledig in gebruik zijn genomen, de verwachtingen 

hoopvol. Uitgangspunt is dat ook in 2015 een positief resultaat zal worden gerealiseerd  

Het aantal bezoekers wordt geraamd op 32.000 waarbij ZINema t.o.v. van de jaren voor 

2011 voor een toename van circa 10.000 bezoekers zorgt. 

 

 

Toeristisch Bureau Hellendoorn 

 

Kerntaken in 2015 zijn: 

 

• Promotie en Marketing: 

Vanuit een jaarlijks projectplan promotie en marketing, projecten initiëren en uitvoeren 

die tot doel hebben het promoten van Hellendoorn als aantrekkelijke toeristische 

bestemming, waaronder ook: 

- Instandhouden en actueel houden van de toeristische website 

www.vvvhellendoorn.nl 

- Ontwikkeling en actueel houden van folder- en kaartmateriaal 

 

• Evenementen en Activiteiten 

Het bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Hellendoorn door een coördinerende en 

initiërende rol en aanzien van activiteiten en evenementen. 

Grote evenementen: 

- Bepalen en uitvoeren strategie ten aanzien van grote evenementen. Wat is er voor 

nodig om het tot een goede uitvoering te brengen? 

- Coördinatie en informatieverstrekking rondom de grote evenementen 

Overige evenementen 

- Bijhouden van de centrale activiteitenkalender en distribueren van 

evenementengegevens naar recreatiekranten 

- Afstemming tussen de verschillende activiteiten en evenementen en zorgdragen 

voor verspreiding gedurende het jaar 

- Faciliteren van organisaties en partijen bij de organisatie van activiteiten en 

evenementen (loketfunctie) 
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• Informatievoorziening en Gastheerschap 

Het versterken van de recreatief-toeristische informatievoorziening en de 

gastheerschapfunctie aan (potentiele) toeristen en recreanten. 

- Toeristisch-recreatieve informatievoorziening aan recreanten en toeristen 

- Verspreiding van recreatief-toeristische informatiematerialen op belangrijke punten, 

zowel in de gemeente (verblijfsaccommodaties, openbare gelegenheden etc.) , als 

daar buiten (aanhaken bij beurzen, verspreiding in de regio etc.) 

- Verkoop van (een actueel pakket aan) kaartmateriaal / gidsen 

- Bonnenverkoop en kaartverkoop 

- Verkoop van een optimaal pakket aan VVV-gerelateerde producten.  

                                           

 

• Samenwerking 

Het versterken van de samenwerking met en tussen ondernemers en belanghebbende 

partijen binnen het recreatief-toeristisch veld en het vergroten van de betrokkenheid en 

het draagvlak binnen het recreatief-toeristische veld.  

 

 

Totaalprijs voor 2015                                                                                            €  100.000, - 

 

 

 

Prijs van de te realiseren activiteiten en diensten  €    579.285,- 

 

 

De bijdrage uit de winst op het commerciële product is zoals gebruikelijk op € 5.500, - 
geraamd. 

  

 

 

 

 

 

 

********** 

 

 

 



Gemeentebestuur Hellendoorn - RE: Betr.: Rapportage ZINiN 

Beste Jane, 

Eens.  Doordat het gebruik/bezoek op peil is gebleven, we efficiënt werken door het ineenschuiven van de 

organisatie en filialen,  zelfbediening e.d., en we met de verjonging goede mensen hebben kunnen 

aantrekken, nog extern wat subsidies hebben weten te vergaren,  hebben we en de bezuinigingen kunnen 

oplossen en konden we  blijven vernieuwen .

P.s. Hierbij stuur ik je ook de nieuwe aanbiedingsbrief COH en hierna  volgt van Chris de nieuwe Begroting 

2015.

Met vriendelijke groet, 

Fons  

Van: Jane Knol-kuiper [mailto:J.Knol@Hellendoorn.nl] 

Verzonden: maandag 8 december 2014 11:08
Aan: Fons Mensink

CC: Chris Funk

Onderwerp: Betr.: Rapportage ZINiN

dag Fons,

hartelijk dank voor de rapportages; ik zorg dat ze bij de wethouder komen. Leuk om te lezen, en wat fijn dat 

het zo goed gaat met ZINiN! Geeft niet alleen veel vertrouwen voor Chris om het voort te zetten, maar ook 

voor jou om op zo'n moment te vertrekken, he?

groet, Jane

>>> Fons Mensink <fonsmensink@zinin.com> 12/5/2014 4:07 >>>

Beste Jane, 

Doordat het bezoek van Anja van de Dolder aan de Rijnbrinkgroep is afgelast, hebben we ook geen 

tussentijdse rapportage over de prestaties van ZINiN in 2014 gedaan. Hierbij stuur ik twee 

voortgangsrapportage die ik t.b.v. de Raad van Toezicht heb gemaakt. Deze overzichten laten zien dat in 

2014 ZINiN goed gemarcheerd heeft. Voor je gesprek met Anja lijken deze rapportages me nuttig. 

Met vriendelijke groet, 

Fons

Van: Fons Mensink <fonsmensink@zinin.com>
Aan: J.Knol@Hellendoorn.nl
Datum: 8-12-2014 11:27
Onderwerp: RE: Betr.: Rapportage ZINiN
Bijlagen: 2014 def bijlage bij aanbiedingsbrief Begroting 2015 COH.doc
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Gemeentebestuur Hellendoorn - Doorgest.: RE: Betr.: Rapportage ZINiN 

dag collega,

bijgaand een nieuwe bijlage die behoort bij 14ink22347. Deze bijlage nr. 4 vervangt het ex dat in het 

genoemde stuk in corsa zit (is vorige maand ook al vervangen; dit is de allerallerlaatste versie).

zou je deze willen inscannen en in corsa vervangen? Er volgt nog een mail met een andere bijlage in dit stuk, 

die moet ook vervangen.

dank je.

groet, Jane

Van: Jane Knol-kuiper

Aan: DivInfo

Datum: 8-12-2014 12:45

Onderwerp: Doorgest.: RE: Betr.: Rapportage ZINiN

Bijlagen: RE: Betr.: Rapportage ZINiN
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