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’T BEEST: STERKER DOOR SAMENWERKING
Terugkijkend laat 2019 laat zich beschrijven als een jaar
waarin ’t Beest weer heeft geschitterd met velerlei
prachtige evenementen. Dat was opnieuw hard werken;
een passend en gevarieerd programma neer zetten.
Nieuwe bezoekers over de vloer krijgen. Uitdagende
groeiaantallen halen, die horen bij de verworven B-status.
Dat alles met dezelfde middelen, wat het voorgaande
jaar ook al een uitdaging was.
Dit harde werken kende in 2019 dan ook een keerzijde.
De organisatie is door een dal gegaan en het uiterste is
van het team gevraagd. Maar door hoge mate van
flexibiliteit en intensieve samenwerking, zowel binnen
’t Beest als met onze omgeving, is het alsnog gelukt.
Het is dan ook het woord ‘samenwerking’ dat beklijft,
als ik 2019 de revue laat passeren.
Samenwerkingen die in 2018 in gang zijn gezet, hebben
verder gestalte gekregen en zijn gegroeid naar terugkerende evenementen.
Allereerst zijn we veel nauwer gaan samenwerken
met bijvoorbeeld de SMWO en Jongerenraad Goes,
wat heeft geleid tot de organisatie van JUICE; een eigen
festival dat voor én door jongeren werd opgezet met
twee druk bezochte edities als resultaat. Ruim 300
jongeren over de vloer, die nog nooit een voet over
de drempel van het podium hadden gezet en daarmee
op een prachtige manier kennis hebben gemaakt met
hèt poppodium van Goes en omstreken.
Samen met PopAanZee en Spectra zijn we het Kickstart
begonnen, waarin jonge muziekmakers de kans krijgen
en gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten en
samen te jammen. Elke editie kwamen er nieuwe
gezichten bij en is er vol overgave muziek gemaakt
onder leiding van ervaren muzikanten of bands.
Wat betreft talentontwikkeling zag ook de DJschool,
die het jaar daarvoor was opgestart, een groei per
semester. Inmiddels gegroeid tot een vast onderdeel
en we onderzoeken de mogelijkheden om dit nog meer
vorm te geven. Daarnaast was er ook weer samenwerking
met de Kunstbende, in de vorm van de DJ-contest.
Ook was er oog voor de oudere bezoekers. Zo zette
Filmhuis ’t Beest dit jaar de succesvolle pilot door
van de ochtendfilm waar in 2018 al mee was getest.
Een filmvertoning op de dinsdagochtend, zonder
pauze. Dit is zo goed in de smaak gevallen bij deze
doelgroep, dat een wekelijkse ochtendvoorstellingen
ook in 2019 vaste prik is.
Na de zomer werd het concertseizoen voor het derde
jaar op rij afgetrapt met ’t Beest Brult! Een gratis
festival voor iedereen in Goes en omgeving dat een
steeds bekendere naam begint te krijgen.

Het weer hielp mee en meer dan 1000 bezoekers
genoten die dag van de gratis concerten, platenbeurs,
kinderactiviteiten en foodtrucks.
Er is gedurende het hele jaar met de gemeente gesproken over herstel van subsidietoekenning, zoals die van
kracht waren vóór de verbouwing.
Noodzakelijk om voor de verdere ontwikkeling van
de ambities van ’t Beest, zoals het doorgaan met ontwikkelen van initiatieven om nieuwe doelgroepen kennis te
laten maken met ons prachtige podium alle faciliteiten.
Voorafgaand aan de raadsvergadering waarin hierover
werd besloten, hebben we de hele gemeenteraad
uitgenodigd in het podium. Op één partij na was iedereen aanwezig om te horen en te zien wat het podium
nou precies doet, wie er (vrijwillig) werken en wie we
met onze programmering weten te bereiken.
Menig raadslid stapte voor het eerst over de drempel,
en voor allen was het de eerste keer dat ze letterlijk op
het podium stonden. Dit alles droeg bij aan een positief
besluit over toekenning van extra subsidiegelden,
opnieuw een mooie brug gebouwd!
Na de zomer is de organisatie zwaar op de proef gesteld
door het plots wegvallen van de directeur Anita Berrevoets.
Aan de staf niets dan lof over de getoonde flexibiliteit die
ze in deze periode, die bovendien leidde tot directe samenwerking met het bestuur. Gezamenlijk is gezocht naar
manieren om zo goed mogelijk te werken, om de verdere
belasting op het team niet te laten oplopen. Dit heeft
geleidtot een aantal procesverbeteringen, waar het podium
in de toekomst ook de vruchten van zal plukken.
Daarnaast is nog duidelijker geworden, wat een podium
als ’t Beest nodig heeft om haar ambities te verwezenlijken.
De maand december werd afgesloten met onder
andere nieuwe makers. Jonge initiatiefnemers van
een dansfeest Techneut klopten bij ons aan voor een
samenwerking. Samen bedachten we een line-up
met lokale, landelijke DJ’s en decormakers wat
resulteerde in een volledig uitverkochte editie van een
nieuwe clubavond in Goes.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we de samenwerkingen
continueren en uitbreiden in het komende jaar, met als
doel een nog breder aanbod voor Goes en omstreken.
Hopelijk voor iedereen in goede balans en gezondheid!
Bart Smeels
Waarnemend directeur
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1. PROGRAMMERING
1.1 CONCERTEN IN PODIUM ’T BEEST:
Podium ’t Beest weet wat het publiek wil horen en
stemt daar de programmering op af. Dit jaar nam
het iets meer risico qua programmering, wat goed
uitpakte. Denk aan een relatief onbekende act als het
Finse Arstidir wat begin januari op een maandagavond optrad. Daarmee werd de Goese muziekliefhebber uitgedaagd het achterste van haar tong te
laten zien om voor zo’n act naar ’t Beest te komen.
En dat pakte heel goed uit. Met een kleine 100 man
in de zaal werd het een magische avond voor band
en publiek. Ook een nieuwe jonge Japanse metalband dat voor het eerst Europa aandeed deed het
erg goed. Bij de wereldvermaarde minimalistische
luitspeler Jozef van Wissem uit Brooklyn trok iets
minder animo, maar dat het Beest-publiek steeds
avontuurlijker ingesteld is, is een mooi teken!
Hoewel ’t Beest de concertavonden zoveel mogelijk
wil toekennen aan Nederlandse en Internationale
artiesten met eigen werk, blijft er veel animo voor
tribute-acts. Deze avonden zorgen steevast voor
goed gevulde zalen die er juist voor zorgen dat
daarnaast een iets risicovollere programmering ook
kan bestaan. Van de 45 concerten per jaar werden er
dit jaar 9 avonden toebedeeld aan diverse tributes
vol bekende hits.
EXTRA MOOIE IN 2019:
• Ein Abend mit Wolfgang Flur, één van de oprichters
van Kraftwerk – de band stond aan de wieg van de
Electronic Dance Music met wereldhits als
‘Autobahn’ en ‘The Model’.
• The Delines uit de Verenigde Staten met auteur en
songschrijver Willy Vlautin en een band van deze
wereldklasse.
• Het jaarlijkse gratis festival ’t Beest Brult was wederom
een groot succes. Het weer was prachtig en er
kwamen rond de 1000 bezoekers langs voor de
platenbeurs, de foodtrucks en de line-up met onder andere de Ierse punkfolk-band The Rumjacks,
de jonge honden van Hyper! uit Gent en Mixed Up
Everything uit Australië.
• Het Zweedse Tribulation dat tijdens een arena-tour
met multimillionseller-band Ghost op een vrije dag
‘even’ naar Goes kwam. Een deel van de bezoekers
kwam helemaal uit Duitsland voor dit concert.
6

• Met het optreden van Buster Shuffle op een
zondagmiddag in december stuitten we op
precies het juiste publiek voor ‘bring the kids’
zondagmiddagen, die in 2020 zeker een vervolg
zullen krijgen.
DE RICHTLIJNEN VAN PROGRAMMERING:
• Een aantrekkelijke, duidelijke en relevante programmering voor de vaste bezoekersgroepen, waarbij
zoveel mogelijk wordt gezocht naar een bredere
aanwas van buiten de stad en zelfs buiten de regio.
• De diverse genres en hun publiek gedoseerd over
het jaar bedienen, waarbij goed gelet wordt op de
programmering in de regio bij andere podia,
festivals, horeca en particuliere organisaties.
• Ruimte houden voor verrassing en vernieuwing!
• Binnen het budget werken aan een programmering
die in een Kernpodium met B-status wordt verwacht.
Ook in 2019 voldeed ’t Beest aan de eisen die het
NFPK (Nederlands Fonds voor Podiumkunsten)
daarvoor stelt en zal ook in 2020 subsidies voor
een B-status ontvangen.
1.2 FILM IN ’T BEEST
De filmprogrammering van Filmhuis ’t Beest voor
2019 is bij het vaste publiek bekend: de beste
arthouse films en af en toe een grotere bioscoopfilm
die past bij de programmering van een filmhuis als
’t Beest. De doelgroep voor de film geeft de laatste
jaren enkel een stijgende lijn en een vast publiek dat
regelmatig komt. Speciale voorstellingen zoals
‘Open Doek’ voor regionale filmmakers, of themaavonden met voor- en nagesprek worden door hen
ook zeer gewaardeerd. De samenwerking met de
drie andere Zeeuwse filmtheaters verloopt prima.
De vier partijen hebben zich als mini-netwerk
verenigd en op die manier aansluiting gekregen bij
Europa Cinema’s waar naast veel kennisuitwisseling
ook aanspraak kan worden gemaakt op bepaalde
subsidies. Vier keer per jaar is er overleg waar de
stand van zaken onderling wordt doorgenomen
en waar alle partijen veel van opsteken. De samenwerking werpt ook zijn vruchten af in het vertonen
van films van regionaal talent. Zeeuwse filmmakers
kunnen hun films veel makkelijker laten rouleren onder
de theaters; de lijnen zijn veel korter en duidelijker
waardoor er snel en effectief geschakeld kan worden.

De samenwerking met Film By The Sea bleef tot nu
toe beperkt tot deelname aan het educatieprogramma voor scholieren tijdens de festivalweek.
Nieuwe directeur Jan Doense zet zich echter
actief in om alle filmtheaters in Zeeland dichter bij
het festival te betrekken, en vanaf komend seizoen
2020 - 2021 zal ook Filmhuis ’t Beest één avond in de
week meedraaien in ‘Film By The Sea - door het jaar’.
Zo kan ook Goes meegenieten van voorpremières
van komende filmhuis-hits, waardoor we voorlopig
als ‘second run’ theater toch nog actueler kunnen
zijn dan de steeds grotere en uitgebreidere
streaming-kanalen.
De dinsdagochtendfilm die in 2018 zijn intrede
maakte is inmiddels aardig ingeburgerd met een vast
publiek dat zich bijna elke week laat zien.
Waar aanvankelijk nog zo’n 8 tot 10 mensen
kwamen, is dat aantal dit jaar verdubbeld. Al is het
succes van die voorstellingen nog steeds afhankelijk
van de titel die draait. Ook in Filmhuis ’t Beest geldt
dat het leeuwendeel van onze bezoekers kiest voor
het grotere, bekendere Filmhuis-aanbod, en beduidend minder interesse heeft in de wat kleinere titels
waar geen of nauwelijks aandacht aan wordt besteed
in de media. Dat is geen schande: de keuzes die de
Goesenaar in zijn of haar filmtheaterbezoek maakt,
verschillen niet van de landelijke cijfers, en de
programmering schikt zich daar naar - met af en toe
een uitstapje naar wat moeilijkere genrefilms waar
’t Beest vroeger al om bekend stond.
1.3 ACTIVITEITEN – EDUCATIE/TALENTONTWIKKELING EN OVERIGE EVENEMENTEN
Naast het reguliere film- en concertaanbod wordt
’t Beest nog voor meer activiteiten gebruikt.
Zo biedt de concertzaal jaarlijks op meerdere
momenten aan de presentaties van de Jeugdtheaterschool Zeeland, de wekelijkse lessen van de
DJ-school, de gratis jamsessie-avond Kickstart en
diverse verhuringen aan lagere en middelbare
scholen. De scholen in Goes maken ook regelmatig
gebruik van de filmzaal. Deze verhuringen zitten met
name geclusterd in oktober wanneer zij tijdens
Cinekid, het filmfestival voor kinderen, met vele
klassen naar de film komen.
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2. EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING

2.1. DE JEUGDTHEATERSCHOOL ZEELAND (JTSZ)
Al 23 jaar is de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ)
van Podium ‘t Beest dé plek voor amateurtoneel in
Zeeland. Jaarlijks genieten meer dan 250 deelnemers
van de activiteiten van de JTSZ die naast Podium
’t Beest (locatie Cultuurhuis, Westwal 45) ook plaatsvinden in locaties in Zierikzee, Middelburg en
Vlissingen. Er wordt een zeer divers programma aangeboden. Er worden toneel lessen aangeboden aan
jongeren vanaf 7 tot 17 jaar daarnaast bieden zij ook
lessen aan voor jongvolwassenen en volwassenen.
Naast de reguliere lessen zet het team – dat bestaat
uit 10 geschoolde zang-, dans- en dramadocenten –
ook diverse (educatieve) projecten op.
In 2019 ging de Jeugdtheaterschool Zeeland met
goed gevulde groepen het nieuwe seizoen in.
In Vlissingen werd van ruimte gewisseld van het
Arsenaaltheater naar een lokaal in Cue Action.
In Middelburg wordt nog steeds gebruik gemaakt
van de zolder in de muziekschool en ook in Goes is
de Westwal als vaste leslocatie gelijk gebleven.
Het afgelopen jaar is in Zierikzee samenwerking
gezocht met het Cultuurhuis ZierikC waar de
Jeugdtheaterschool vanaf september gevestigd zit
in het Cultuurhuis. Op deze plek is dit jaar gestart
met twee lesgroepen. Ook zit theatergroep Zierik
gevestigd in het cultuurhuis en is er een dansschool.
Dit biedt volop kansen voor nog meer samenwerking
in 2020.
Het afgelopen jaar heeft de theaterschool naast de
huidige lessen mooie projecten kunnen realiseren.
Zo ging in juni in het Arsenaaltheater de voorstelling
‘CIRCUS BFF’ in première, een bijzondere familievoorstelling van spelers van de Jeugdtheaterschool
in samenwerking met de spelersgroep van Duinart
en de Zeeuwse Muzikanten. Ook de opening act
door de talentengroep tijdens de Coming Out dag
2019 in Cinecity was een hoogtepunt.
2.2. DE DJ-SCHOOL
De DJ-opleiding onder leiding van Sander Verhaar
(DJ Sandstorm) vond na een succesvolle pilot in
2018 zijn doorgang in het afgelopen jaar. In de grote
8

zaal van Podium ’t Beest komen wekelijks groepen
van startende en gevorderde jongeren samen om
met de nieuwste apparatuur de fijne kneepjes van
het DJ-vak te leren. Per semester, wat 11 weken
duurt, nemen zo’n 15 tot 20 leerlingen deel. Dit wordt
afgesloten met een eindpresentatie waarin zij hun
kunsten aan alle familie en vrienden laten horen.
2.3. REPETITIERUIMTES
Met de verbouwing van Podium ’t Beest is ook
rekening gehouden met twee repetitieruimtes.
Deze bieden jonge bands en artiesten in Goes de
mogelijkheid aan om samen te repeteren. De repetitieruimtes zijn nog niet volledig verhuurbaar voor
‘t Beest. Dit komt mede door de permanente
bezetting van de Muziekschool in de ene ruimte en
beperkte verhuurcapaciteit door geluidslekken in de
andere ruimte. Deze andere ruimte is op de momenten
dat het wel kan volledig gevuld met andere bands.
Deze bands vinden in ’t Beest ook ruimte om als
support-act op te treden voorafgaand aan grotere
geboekte acts of als coachings-band voor het nieuwe
project Kickstart in ’t Beest.
2.4. KICKSTART
Nieuw dit seizoen is het project Kickstart! Een gratis
maandelijkse jamsessie voor jonge muzikanten
gefaciliteerd door Podium ’t Beest in samenwerking
met het Zeeuwse muzikanten-ondersteuningsprogramma van PopAanZee en de Zeeuwse bandcontest Spectra.
Dit project is ontstaan met het idee dat als we jonge
Zeeuwse bands willen stimuleren om zichzelf te
ontwikkelen en op te treden, we ook in mogelijkheden moeten faciliteren om jongeren te laten zien
hoe mooi het is om samen muziek te maken, om met
elkaar in contact te komen én vervolgens samen een
band te beginnen! Tijdens Kickstart stelt ’t Beest een
woensdagavond per maand de zaal beschikbaar
hiervoor. Er staat een volledige backline aan instrumenten klaar én elke maand een andere Zeeuwse
band of artiest om de jamsessie te begeleiden.
Dit project is in oktober gestart en na twee succesvolle edities waar direct al 35 jongeren op afkwamen
is besloten om in 2020 een vol jaar door te gaan met
deze maandelijkse jongerenavond.

3. SAMENWERKING

3.1. SAMENWERKINGSPARTNERS
Voor de invulling van onze programmering, promotie
en verhuur zoekt ’t Beest samenwerkingen waar het
maar kan in Goes en Zeeland. Enkele van deze voorbeelden zijn:
• De Goese horeca: niet alleen voor het plaatsen van
promotiemateriaal als posters en flyers maar ook
voor het organiseren van ‘concerten op locatie’ en
als diner-plek voor optredende bands werkt
’t Beest samen met café’s, restaurants en
omliggende locaties.
• De Bibliotheek: samen organiseren we onder
andere de voorleesdagen met een voorstelling
en workshops in onze bar.
• Theater de Mythe: over en weer vindt er veel
promotie-uitwisseling, technische apparatuur en
meubilair plaats en als buren delen we de afvalcontainers. Voor toerende bands met nightlinerbussen verleent De Mythe waar mogelijk naar hulp
als het gaat om elektra-faciliteiten en parkeerruimte.
• Uitwisseling van promotiemateriaal en van
technische stagiairs van het Zoomvliet College
met podia als De Spot, De Piek en Gebouw T.
• Zeeuwse Muziekschool: zij maken gebruik van een
repetitieruimte in ’t Beest en zijn ook medeorganisator van de voorleesdagen.
• Techneut: een nieuw jongereninitiatief die afgelopen
jaar voor het eerst het dance-feest Techneut organiseerde in ’t Beest dat direct uitverkocht raakte.
• PopAanZee: deze Zeeuwse stimulans voor jonge
muzikanten in Zeeland is bedenker van het project
Kickstart.
• Spectra: de bandcontest van Zuid-Beveland is
medeorganisator van de Kickstart avond in ’t Beest.
• Klomppop: met dit grote festival in Zeeland wisselt
’t Beest promotiemateriaal uit en stemt programmering af op elkaar.
• SMWO: jongerenorganisatie in Goes waarmee
’t Beest samenwerking zocht om een nieuw
frisfeest te organiseren. Dit resulteerde in twee
avonden vol jong talent en hiphop onder de naam
JUICE.

• Jongerenraad Goes: om het frisfeest JUICE
zoveel mogelijk voor en door jongeren te laten zijn
is samenwerking gezocht met de jongeren van de
jongerenraad op gebied van advies en promotie.
• Ostrea Lyceum en Pontes Goes: ’t Beest biedt
ruimte aan de eindpresentatie van deze middelbare scholen voor het vak muziek maar ook met
enige regelmaat aan verhuurde voorstellingen.
• Goes Citymarketing: promotie, borden op straat
en gebruik van agenda.
• Kunstbende: plaats bieden aan projecten, workshops en vaste stek voor de finale van de jaarlijkse
DJ-contest.
• Paard van Troje: promotie-uitwisseling en extern
verkooppunt voor concert- en filmtickets dat goed
wordt ontvangen.
• KIBEO: partner van de voorleesdagen.
• Arduin: projecten met cliënten in samenwerking
met de Jeugdtheaterschool Zeeland.
3.2 SAMENWERKING EN OVERLEG
Voor de programmering van ’t Beest heeft de staf
regelmatig overleg met andere podia en festivals om
het aanbod zo scherp mogelijk op elkaar af te
stemmen zoals:
• Overleg Zeeuwse filmmakers waaronder fiZi,
Cinema Middelburg, Ledeltheater, Film by the Sea
(Frank Harthoorn)
• Overleg poppodia: De Spot, De Pit, Brogum,
De Klomp (Frank Harthoorn)
• Overleg Goes Citymarketing (directie en bestuur)
• Gemeente Goes (directie en bestuur)
• Provincie Zeeland (directie en bestuur)
• VNPF (directie en bestuur)
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4. PUBLIEK
Podium ’t Beest programmeert concerten,
clubavonden en films verdeeld over twee zalen.
Ook hebben we activiteiten op het gebied van
educatie/ talentontwikkeling en overige (verhuur)
activiteiten. In totaal vonden er in 355 activiteiten
plaats en mochten wij 17.667 bezoekers ontvangen.
Afgelopen jaar is een stijgende lijn zichtbaar in
zowel de film- als concertbezoekers.

TABEL MET BEZOEKERS EN ACTIVITEITEN:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOORT		
AANTAL
BEZOEKERS
Films		
261
6647
Concerten en clubavonden
46
6875
Overige activiteiten
48
4147
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
Totaal:
17667
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5. MARKETING
Nadat afgelopen jaren hard is gewerkt naar een stabiele
infrastructuur voor Podium ’t Beest op gebied van
communicatie, denk aan narrowcasting, verspreiding
van publiciteit, nieuwsbrieven en social media, is in
2019 extra aandacht gevestigd op het aanboren van
nieuwe doelgroepen. Zowel online als offline. Door het
bedenken en uitwerken van nieuwe projecten om dit
te bereiken laat ’t Beest zien dat het er wil zijn voor alle
Goesenaren en wil luisteren naar waar het publiek
behoefte aan heeft. Dit jaar heeft ’t Beest deze projecten
extra gericht op jongeren, zoals het JUICE-frisfeest en
de Kickstart-jamsessies.
5.1. MARKETINGMIX
• Eind augustus is het seizoen geopend met een
vierde editie van De Beestkrant die huis-aan-huis
werd verspreid in de gemeentes Goes en Kapelle.
In deze krant staan inhoudelijke artikelen over de
program- mering en projecten van ’t Beest en is
tevens de aankondiging voor het openingsfestival
’t Beest Brult!
• Elke maand hangt een grote poster met de highlights
van die maand op een A0-bordenronde door de
straten van Goes.
• Maandelijks wordt een nieuwsbrief met het
programma gestuurd naar de ruim 3000 abonnees.
• Geïnteresseerden worden via social media continu

Á
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•

•

•

•

•

met creatieve content, informatie en filmpjes op de
hoogte gehouden van de evenementen in ’t Beest.
Zowel via Facebook (4763 volgers) en Instagram
(1540 volgers).
Met de lokale media heeft ’t Beest een goede band.
Wekelijks wordt een persbericht van de programmering naar persrelaties gestuurd. Van bijzondere
avonden worden voorverhalen gemaakt voor in de
PZC en ook journalisten van 3voor12 zijn wekelijks
aanwezig om verslag uit te brengen van wat er speelde.
Naast de eigen website waar de concert- en filmagenda helder op staat vermeld maakt ’t Beest ook
gebruik van andere online agenda’s zoals GoesisGoes,
VVV Zeeland en Zeeuwse Cultuuragenda.
Maandelijks worden er 2500 boekjes en 100 posters
verspreid in de omgeving van ’t Beest onder 65
ambassadeurs (winkeliers, horeca, andere culturele
instellingen e.a. bedrijven).
Voor speciale projecten zoals JUICE en Kickstart is in
een nieuw fris ontwerp dat aansluit bij de doelgroep
promotiemateriaal gemaakt. Zowel drukwerk om te
verspreiden op scholen maar ook digitale flyers die
jongeren makkelijk naar elkaar door kunnen sturen.
In het pand van ’t Beest worden concert- en filmbezoekers middels narrowcasting, posters, flyers en
trailers voorafgaand aan de film verleid om vaker
naar het podium te komen.
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6. ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
6.1 STICHTINGSBESTUUR
Het bestuur van Stichting ‘t Beest telt vijf leden, die
onbezoldigd hun bestuurlijke ervaring ter beschikking
stellen van Podium ’t Beest, alsmede hun kennis
en kunde op gebied van financiën, HRM, juridische
zaken, media, politiek en ondernemerschap. In het
bestuur hebben zitting: Peter Inklaar (voorzitter),
Kathelijne Messbauer (secretaris) en Geert van Tiel
(penningmeester). Mattinja Oostdijk heeft besloten
na de zomer haar bestuurstaken neer te leggen maar
is later in het jaar nog wel als extern adviesorgaan op
HRM-gebied ingehuurd door het bestuur. Bestuurslid
Bart Smeels heeft zijn bestuurstaken per november
2019 neergelegd om als waarnemend directeur te
kunnen optreden voor de periode van afwezigheid
van Anita Berrevoets, nadat daar toe unaniem is
ingestemd door staf en overige bestuursleden,.
6.2 VAST TEAM – ’T BEEST 3.5 FTE
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de
organisatie opgedragen aan de directeur van
Podium ’t Beest. De directeur geeft op haar beurt
leiding aan een team medewerkers. Het vast team
bestond in 2019 tot de maand oktober uit 5 betaalde
krachten voor in totaal 3,5 fte.
In het najaar kwam er verandering in dit vaste team
door het wegvallen van de directie door een burn-out.
Het team, dat verder bestaat uit Frank Harthoorn
(programmeur muziek en film), Hannah van den
Boomgaard (productie, horeca en verhuur), Iljan Mol
(coördinatie techniek) en Ineke Knijff (facilitair) heeft
samen met het bestuur en Josien de Graaf (artistiek
leider Jeugdtheaterschool) gezocht naar een
oplossing voor de problemen die ontstonden door
het wegvallen van de directeur. Initieel is de
oplossing is gevonden in het verdeling van deze
taken en toekenning van extra uren voor Frank
Harthoorn, Hannah van den Boomgaard.
Naast het vaste team maakt Podium ’t Beest gebruik
van een aantal freelancers (geluid, marketing en
ontwerp). Door dit team werden in 2019 maar liefst
355 activiteiten geprogrammeerd, gepromoot en
geproduceerd.
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6.3 STAGIAIRS
In Podium ’t Beest werkten een aantal stagiairs podiumtechniek, afkomstig van het Zoomvlietcollege en
GebouwT. De meeste stagiairs kiezen ervoor om ook
na hun stage binnen de organisatie actief te blijven.
Er werken inmiddels diverse ex-stagiairs bij ‘t Beest
als zzp’er om de technici te ondersteunen.
6.4 VRIJWILLIGERS
Podium ’t Beest wordt gedragen door een grote
groep vrijwilligers. Omdat er dit jaar weinig vrijwilligers weggingen zijn er ook weinig nieuwe bijgekomen wat in bepaalde mate de tevredenheid van
de huidige crew aangeeft. Het is een hechte groep
die graag meedenkt en graag een stapje meer zet.
Bijna alle operationele functies worden uitgevoerd
door de 100 vrijwilligers: horeca, kassa, garderobe,
filmprojectie, verspreiding van promotiemateriaal,
techniek en klein onderhoud aan het gebouw.
Vorig jaar is gestart met het vaker rouleren van
bepaalde functies zodat veel vrijwilligers allround
kunnen worden ingezet. En dit bevalt goed. Ook is er
een nieuwe vrijwilliger aangenomen voor een functie
die er eerst nog niet was, namelijk als conciërgefunctie. De conciërge-vrijwilliger werkt overdag en is
inzetbaar voor het bijvullen van koelkasten, klein
onderhoud en inzetbaar in de horeca bij films of
verhuringen overdag. Als beloning krijgt een vrijwilliger in ’t Beest muntjes voor de gewerkte uren én
jaarlijkse uitjes zoals deze zomer naar het Nazomerfestival en Film By The Sea en de gezamenlijke
zomerbarbecue en nieuwjaarsborrel.

6.5 HORECA
Sinds 2018 kon er voor het eerst gepind worden in
’t Beest en dat is afgelopen jaar goed zichtbaar in
de verhouding cash- en pinbetalingen. Zo werd er
begin van het jaar nog 30% gepind en aan het einde
van het jaar is dat gemiddeld 50%. Een wens voor de
toekomst is om volledig cashless te gaan, waarbij er
enkel nog maar gepind kan worden. Dat is veiliger,
minder foutgevoelig en scheelt veel tijd in de wekelijkse financiële administratie.
Eind 2019 kwam het bericht dat vanaf april 2020
rookruimtes in podia niet meer toegestaan zijn.
Podium ’t Beest heeft besloten om die deadline niet
af te wachten en het hok direct op slot te doen.
Bij de bouw is al rekening gehouden dat deze ruimte
ooit dicht zou gaan en nu kan het hokje met raam
middenin de zaal naast de entreedeur in de toekomst omgebouwd worden tot merchandise-ruimte!
Ondertussen gaan rokers nu naar buiten om te roken
waardoor de vrijwilligers nu extra aandacht geven
aan het gedrag en geluid van de bezoekers buiten.
6.6 TECHNIEK
Podium ’t Beest heeft op technisch gebied een goed
uitgeruste zaal en steeds vaker spreken optredende
artiesten hier hun waardering over uit. Dit jaar is hier
een nieuwe lichttafel aan toegevoegd die respondeert
met alle soorten licht die bands meenemen en die via
de computer, al voordat de lampen werkelijk aanwezig zijn, geprogrammeerd kan worden voor
komende shows.
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7. FINANCIËN
Podium ’t Beest is er in geslaagd om ondanks een
niet sluitende begroting het voor elkaar te krijgen om
een positief resultaat neer te zetten. Een prestatie
van formaat, waarvoor alle medewerkers, freelancers
en vrijwilligers erg hard hebben gewerkt.
EXPLOITATIE
In 2019 heeft Stichting ‘t Beest het boekjaar met een
positief bedrijfsresultaat afgesloten: +/+ € 26.525,op een omzet van € 510.632,-. In dit positieve
resultaat zit een bedrag van € 12.767,- van de
Jeugdtheaterschool Zeeland. Dit resultaat is
gunstiger dan begroot.
De uitgebreide financiële rapportage is terug te
vinden in de jaarrekening 2019 van Podium ‘t Beest.
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