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’T BEEST: EEN JAAR VOL AANPASSINGEN
Dat het jaar 2020 een ander jaar was dan alle
voorgaande is voor iedereen wereldwijd een understatement. Zo ook voor Podium ’t Beest. In januari
beloofde het komende jaar een succeseditie te
worden. De cijfers stonden er door een goed
najaar positief voor en de geprogrammeerde films en
concerten hadden een goede kans om uitverkocht te
raken! Nieuwe concepten om een bredere doelgroep
te bereiken werden vol enthousiasme gepland en
een herstructurering van taken binnen het kernteam
zorgde ervoor dat in ’t Beest een positieve energie
heerste, klaar om te knallen!
Dat knallen gebeurde ook in januari. Het dansfeest
van Club40 zorgde voor een bomvolle podiumzaal,
de oscar-winnaar Parasite liet ook de filmzaal
dagelijks volstromen, de jongeren jamsessie-avond
Kickstart begon na een goede pilot het jaar ervoor
een maandelijks begrip te worden, de Jeugdtheaterschool Zeeland liet met zijn presentatieavonden zien hoe waardevol cultuureducatie voor
jongeren is en met nieuwe concepten zoals ’t Beest
Boutique - op locatie – bereikten we nieuwe
doelgroepen en kregen veel aandacht in de media.
Maar het jaar was nog maar net op stoom toen de
handrem werd aangetrokken. Half maart ging
Nederland in lockdown door Corona en moest ook
’t Beest haar deuren sluiten. We wachtten de
berichtgeving geduldig af en maakten ondertussen
gebruik van de tijd voor onderhoud. Achterstallige
klussen aan het pand die na de verbouwing van 2017
waren blijven liggen werden afgewerkt en met kleine
clubjes werd er op afstand geschilderd en schoongemaakt. Concerten werden verplaatst met een paar
maanden in de hoop snel weer open te kunnen.
Vlak voor de zomer kwam er wat verlichting in de
onzekerheid doordat de filmzaal weer open kon,
hetzij met strenge maatregelen. Hierdoor kregen
onze vrijwilligers naast het verwelkomen van de
gasten ook een controlerende rol, wat zeker extra
energie heeft gevraagd. Maar de mogelijkheid om
weer open te gaan bracht voor zowel het team als
de bezoekers weer wat lichtpuntjes na maanden
thuis te hebben gezeten. Na de zomer ging ook de
concertzaal weer open zodat vanaf de stoelen en
met veilige afstand weer van live-muziek kon worden
genoten. Tot december 2020 toen de samenleving
weer stil werd gelegd en ook ’t Beest opnieuw de
deuren moest sluiten.
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Uiteindelijk werd het een jaar van verplaatsingen en
onzekerheden maar ook van verbroedering. Waar
iedereen vanuit huis werkte, werd het contact met
elkaar en vooral ook andere podia des te warmer.
Iedereen zit in hetzelfde schuitje en er was veel
behoefte aan contact voor advies en tips hoe we als
podia het stilvallen van de samenleving én cultuur
konden overleven. Maar ook hoe te reageren op
de steeds veranderende regels. Het bijna wekelijks
contact met poppodium De Spot in Middelburg maar
ook met de gemeente Goes en provincie Zeeland
creëerde een nieuwe werkrelatie waar we in de
toekomst de vruchten van zullen plukken.
Intern was er ineens meer dan voldoende tijd voor
reflectie en aanpassingen. Door het door ziekte
wegvallen van de directeur eind 2019 en het drukke
jaar wat daarop volgde waren er veel taken opgepakt door de persoon die daar op dat moment tijd
van had. Het collegialiteitsgevoel is groot binnen het
kernteam, maar er was behoefte aan duidelijkheid
en efficiëntie. Met het opnieuw beschrijven van alle
functies en taken zijn we tot een herstructurering van
taken en verantwoordelijkheden gekomen, waarbij
ook duidelijk werd dat er extra mensen nodig waren.
Niet alleen om het team structureel te ontlasten,
maar ook om verdere groei van ‘t Beest mogelijk
te maken.
Het jaar waarin veel aanpassingsvermogen werd
gevraagd van iedereen in het team, heeft de basis
van ’t Beest alleen maar sterker gemaakt.
Het podium kan tegen een stootje, de organisatie
inrichting is in lijn met de ambities. Relaties met onze
omgeving zijn meer dan ooit op orde. Dat geeft een
goede hoop voor de toekomst!
Bart Smeels
Waarnemend directeur
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1. PROGRAMMERING
1.1 CONCERTEN IN PODIUM ’T BEEST:
De vooruitzichten waar het concertjaar 2020 mee
begon waren de meest positieve in jaren. Het seizoen
was met prima cijfers begonnen door het najaar van
2019 en voor het nieuwe voorjaar stonden al enkele
shows op uitverkocht. Sinds het verbouwingsjaar,
waarin we een tijd uit beeld waren, stond ’t Beest
voor het eerst weer helemaal in de kijker van alle
boekers, waardoor we een stuk makkelijker aan
konden sluiten bij grotere tours als die van De Likt,
The Kik en My Baby.
EEN BREDERE PROGRAMMERING
Een aantal lucratieve afspraken in het tribute-circuit
leverde in dat segment goed gevulde avonden en
vooral ook goed doorstromende biertaps op, en met
Buster Shuffle en Holy Moly & The Crackers ontdekten
we een nieuw en enthousiast publiek voor de zondagmiddag. Het nieuwe concept Beest Boutique bracht
op onverwachte plekken buiten ’t Beest een verrassend aanvullend programma, geprogrammeerd door
Chris Tangelder. Dankzij een samenwerking met
MuziekPodium Zeeland had de Goese jazz-liefhebber
eindelijk uitzicht op reguliere jazzprogrammering in
Goes.

Lokaal en regionaal talent kreeg dankzij samenwerking met PopAanZee maandelijks aandacht via
Kickstart en het PopAanZee-coachingstraject.
LOCKDOWN EN LOYALITEIT VAN DE BEZOEKER
Eigenlijk stond niets ’t Beest in de weg voor het
meest succesvolle en diverse muziekjaar in lange
tijd, totdat in maart voor iedereen de wereld abrupt
tot stilstand kwam. Aanvankelijk was er nog wat
hoop dat de programmering rond de zomer hervat
kon worden. Daardoor bleven we programmeren
voor het geval de deuren toch weer open mochten.
Naarmate het jaar vorderde, werden de voorwaarden
voor producties steeds strenger. De focus lag vooral
op verplaatsingen. Het verplaatsen van een concert
met enkele maanden, meerdere keren, soms wel
een jaar verder. Tickethouders zijn de hele periode
per mail op de hoogte gehouden van de verplaatsingen en kregen bij elke mail de mogelijkheid om hun
tickets te behouden of te refunden. Ook was er een
mogelijkheid om je geld te doneren, waar een verrassend groot aantal gebruik van maakte.
Het was hartverwarmend om deze steun van
bezoekers te ontvangen, en dus hebben we alle gulle
gevers met een persoonlijke boodschap bedankt
voor hun loyaliteit.
Een enkele show in het najaar kon doorgaan onder
steeds strengere voorwaarden, maar de meeste
bands en artiesten kozen ervoor hun avond te
verplaatsen naar een andere periode, in de hoop
op betere omstandigheden. De samenwerking met
MuziekPodium Zeeland leverde in ieder geval nog
enkele avonden voor de jazzliefhebber op. Tot in
december de stekker uit het volledige cultuuraanbod
in Nederland werd getrokken, alles op zwart ging en
de hele samenleving op slot ging.
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1.2 FILM IN ‘T BEEST
Het filmjaar in ’t Beest vertoonde dezelfde kenmerken
als het concertjaar. Maar waar veel poppodia in het
land door de coronacrisis nauwelijks nog bezoekers
konden ontvangen, en in veel gevallen gewoon
dichtgingen, kon ’t Beest dankzij het filmhuis nog
lange tijd geregeld publiek blijven ontvangen en
bedienen.
Het filmjaar startte goed met volle zalen, met name
bij grote oscarwinnaar Parasite, franse feelgoodhit
La Belle Epoque, evergreen Little Women en nieuwe
Nederlandse klassieker De Beentjes van Sint Hildegard.
Het succes van de muziekdocumentaires zette ook
voort met Marianne & Leonard (Leonard Cohen),
Once Were Brothers (The Band), Idiot Prayer (Nick
Cave) en Songs For While I’m Away (Phil Lynott).
SPECIALE PROJECTEN
Een bijzondere vermeldingen waard, zijn de drie
(waarvan twee uitverkochte) voorstellingen van
Mind My Mind – een prijswinnende animatiefilm over
autisme – en drie vertoningen van het Zeeuwse
project Slag Om De Schelde. Hiervoor maakten
5 jonge filmmakers elk een korte film over één van
de vele anekdotische verhalen rond deze belangrijke
gebeurtenis die dit jaar 75 jaar geleden plaatsvond.
Dit project werd mede tot stand gebracht met medewerking van het mininetwerk dat de vier Zeeuwse
filmtheaters inmiddels alweer een jaar of 5 onderhouden. De films werden in dezelfde week een aantal
keer achter elkaar vertoond in de vier theaters met
gezamenlijke promo-ondersteuning, waardoor het
project ook provincie-brede coverage kreeg.
NAUWE SAMENWERKING MET FILMTHEATERS
Het regelmatige contact dat er al was tussen de
Zeeuwse filmtheaters werd dit jaar geïntensiveerd
ondanks èn dankzij de uitbraak van het coronavirus.
Ondanks, omdat de reguliere bijeenkomsten nu niet
fysiek maar op afstand werden gehouden, en dankzij
omdat de steun die we bij elkaar vonden door regelmatig ervaringen en tips uit te wisselen over de snel
wisselende omstandigheden door iedereen erg
gewaardeerd werd – en wordt. De banden werden
eind 2020 nog eens strakker aangehaald door de
provincie die hun matching van de overheids-coronasteun van subsidiabele voorwaarden liet voorzien.

SCHOLENPROJECT FAKE MATCH
De provinciale matching was een voorwaarde voor
de overheidssteun, zij matchen het bedrag echter
alleen als de vier theaters gezamenlijke projecten
bedenken waarmee het bedrag uit kon worden
gesmeerd over derde partijen in de gehele provincie.
Veel overleg resulteerde in een filmproject voor middelbare scholieren rond het thema Fake News.
Het initiële plan werd grotendeels bedacht, ontworpen
en geschreven door Frank Harthoorn en Simone
Rentmeester van ’t Beest met een bijdrage van
Simon Blaas van Cinema Middelburg. Het plan werd
goedgekeurd in december waarmee direct ook de
overheidssteun voor de vier theaters vanuit het Filmfonds veiliggesteld werd. Uitzet en uitbesteding van
het plan is vrijwel direct van start gegaan, en is nu in
ontwikkelende fase, waarbij de provincie op gezette
tijden op de hoogte wordt gehouden van de voortgang.
FILM BY THE SEA
Ook de banden met het festival Film By The Sea
werden warmer. De vier theaters fungeerden dit jaar
voor het eerst als satelliettheater door een deel van
de programmering tijdens het festival mee te draaien.
De coronacrisis brengt voor iedereen capaciteitsbeperkingen met zich mee, en voor Film By The Sea
was dit een mooie kans toch een aardig aantal
mensen te kunnen bereiken. Daarnaast draaien de
theaters – ieder op eigen frequentie - inmiddels ook
mee met Film By The Sea Door Het Jaar. Dat betekent
voor ’t Beest elke tweede week op maandagavond
een voorpremière van een door Film By The Sea
geselecteerde titel. Ook hier draait dezelfde titel in
elk theater in dezelfde week. ’t Beest draait ook mee
met het educatieprogramma van Film By The Sea
– schoolvoorstellingen met films voor diverse jonge
leeftijdsgroepen tijdens de festivalweken.
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2. EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING

2.1. DE JEUGDTHEATERSCHOOL ZEELAND (JTSZ)
Al 24 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.

WAT WEL EN NIET DOORGING
Helaas gingen er veel projecten en lessen dit jaar
niet door vanwege de Corona-crisis. Gelukkig kon
er nog wel iets doorgaan. Op 4 mei vond een online
versie van het project Theater Na De Dam plaats.
De regisseurs wisten er met een enthousiaste groep
jongeren een mooi document van de te maken. Ook
onze docent Marco Valster belandde toch nog in de
spotlights toen hij op 13 september meedeed aan het
Fringe Festival. Met een theatermonoloog over zijn
leven als geadopteerde Braziliaanse jongen in een
oer-Hollands gezin. Deze monoloog gaan we bewerken
voor Middelbare scholen en bovenbouw Basisonderwijs om vanaf najaar 2021 te kunnen spelen.

FESTIVAL ‘BIJZONDERE VERHALEN’
Het festival Bijzondere Verhalen was het hoogtepunt
van 2020. Op 6 september 2020 opende de burgemeester van Goes dit festival in de Mythe in Goes.
Jeroen Hendrikx, oud-leerling van de JTSZ wist het
publiek te raken met zijn theatermonoloog Met dit
oog en dit been over hoe er tegen mensen met een
beperking wordt aangekeken. Hij heeft Cerebrale
Parese en weet uit ervaring hoe groot de afstand is
tot de arbeidsmarkt. Vincent Kort speelde het
verhaal van zijn leven, Inpakken en wegwezen.
Een zeer aangrijpende voorstelling over hoe de nu
39-jarige autistische Vincent in zijn kinderjaren seksueel is misbruikt. Hoe hij van instelling naar instelling
moest verhuizen. Jelle van Wirdum (spastische rolstoelafhankelijke man van 31) bedacht het hoorspel
Linke soep. Opgenomen in podium ’t Beest.
Ook leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zeeland
deden hieraan mee.
De zaal luisterde ademloos naar het spannende
verhaal. Fotograaf Kyra Raadschilders maakte een
fototentoonstelling. Foto’s gemaakt in Coronatijd.
De spelers zaten opgesloten in hun huizen. Zij zocht
hen op en zag hun eenzaamheid en hun veerkracht.
In twaalf portretfoto’s heeft zij dit vastgelegd.
Een jonge gitarist van de Zeeuwse Muziekschool
speelde in de foyer.

De voorstelling die in de planning stond over
‘Gezonde Kantines’ en over ‘LHBT’ werd dit jaar
geannuleerd. En ook de Media Ukkie Dagen gingen
niet door. De voorstelling Naar het Noorden,
die in diverse boekhandels zou worden gespeeld,
is verschoven naar seizoen 2021-2022.

8

2.4. KICKSTART
Voor het tweede jaar organiseerde ’t Beest in samenwerking met PopAanZee de Kickstart-avonden!
Een gratis maandelijkse jamsessie voor jonge
muzikanten gefaciliteerd door 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.
In 2020 hebben er vier Kickstart-avonden plaatsgevonden. De eerste waren direct een groot succes
met de band Convoi Exceptional als coach die het
enthousiasme van de jongeren tot dansend toe
aanwakkerde. De laatste twee edities waren met
strenge restricties, er konden enkel jongeren onder
de 18 komen en er was grote aandacht voor afstand
en hygiëne. Dat maakte de drempel voor jongeren
om naar Kickstart te komen iets hoger wat zorgde
voor een klein, maar nog steeds enthousiast, clubje.

2.2. DE DJ-SCHOOL
De DJ-opleiding onder leiding van Sander Verhaar
(DJ Sandstorm) kon na een succesvolle in 2018 en
2019 dit jaar niet doorgaan. In maart zouden in de
grote zaal van Podium ’t Beest de lessen starten voor
beginnende en gevorderde jongeren, om hen met de
nieuwste apparatuur de fijne kneepjes van het DJvak te leren.
2.3. REPETITIERUIMTES
De repetitieruimtes in ’t Beest worden regelmatig
gebruikt door de Zeeuwse Muziekschool en jonge
bands. Tijdens de lockdown werden de ruimtes voor
lange tijd niet gebruikt. Wel is afgelopen jaar gekeken
naar nieuwe plannen om in de toekomst optimaal
gebruik te kunnen maken van de ruimtes.
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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 promotieuitwisseling, technische apparatuur en meubilair
plaats en als buren delen we de afvalcontainers.
Voor toerende bands met nightliner-bussen 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.
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4. PUBLIEK
• 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.

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 243 activiteiten plaats en mochten wij 6795 bezoekers ontvangen. Door de vele uitvallende
activiteiten door het coronavirus is dit geen realistisch jaar om te vergelijken met andere jaren.

TABEL MET BEZOEKERS EN ACTIVITEITEN:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOORT		
AANTAL
BEZOEKERS
Films		
208
3.390
Concerten 		
21
1.930
Clubavonden
1
350
Jeugdtheaterschool Zeeland
2
550
Verhuringen
11
575
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal:		
243
6.795

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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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 2020
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. Waar dat vorig jaar nieuwe
jongeren-projecten waren zoals Kickstart en Juice,
richtte ’t Beest zich dit jaar ook op nieuwe bezoekers in
het algemeen door ’t Beest Boutique-concerten buiten
de deuren van ’t Beest te laten plaatsvinden.
Door de corona-tijd veranderde ook de rol van
communicatie. Waar eerst de nadruk lag op promotie
van de programmering, werd plaatsgemaakt voor
informerende berichten over de richtlijnen van het
bezoek en verplaatsingen van concerten. Toch is er
geprobeerd wat Beest-beleving over te brengen voor
de bezoekers die niet meer konden komen. Denk hierbij
aan een blog ‘De platenkast van’, waar stafleden en bezoekers hun platen-verhalen konden delen.
Ook plaatsen we online regelmatig van foto’s uit de
goede oude tijd, om bezoekers van herinneringen te
laten genieten, nu er even geen nieuwe gemaakt konden
worden.
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5.1. MARKETINGMIX
• In de eerste maanden, toen er programma was, hing
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
met creatieve content, informatie en filmpjes op de
hoogte gehouden van de evenementen in ’t Beest.
Zowel via Facebook, Instagram en Twitter.
• 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 bij concerten regelmatig 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.
• Het ‘Beestboekje’, een vast begrip voor vaste
bezoekers, werd getransformeerd tot korte flyer en
teruggebracht in aantallen. Het vele drukwerk wat
hiervoor nodig was voelde niet goed en steeds meer
bezoekers weten de website goed te vinden.
Wel werd de maandelijkse A3 poster veelvuldig
verspreid onder 65 ambassadeurs (winkeliers,
horeca, andere culturele instellingen e.a. bedrijven).
• 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 drie 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). Kathelijne Messbauer heeft begin
2020 besloten haar bestuurstaken neer te leggen.
Marco Ouwerkerk treedt na een proefperiode van
3 maanden, op 1 december 2020 toe tot het bestuur
als algemeen lid. De positie van directeur blijft
gedurende het jaar nog – interim - ingevuld door
Bart Smeels.

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 leiding aan een
team medewerkers. Begin 2020 is door de directeur
en het team gekeken hoe alle taken, als dan niet
formeel, waren belegd in het team. Op basis hiervan
is vastgesteld dat er veel meer taken bij een aantal
teamleden lagen, dan kon worden verwacht.
Vooral omdat dit vaak taken waren, die niet binnen
het functieprofiel horen.
De manier waarop al het werk toch werd gedaan
getuigt van veel verantwoordelijkheidsgevoel van
een aantal stafleden, maar legde ook bloot dat de
werkdruk veel te hoog was. Niet alleen een risico op
uitval, maar evengoed een blokkade voor de realisaties van de ambities. Dit heeft geleid tot een voorstel
om in een aantal stappen de rollen en verantwoordelijkheden opnieuw op papier te zetten. Allereerst
zijn een aantal van de bestaande functieprofielen
opnieuw beschreven, gewogen en waar nodig aangepast. Ook zijn een aantal nieuwe functieprofielen
beschreven. Hierbij is ook vooruitgekeken, om te
borgen dat de organisatiewijzigingen en beoogde
uitbreidingen ook de capaciteit realiseren die nodig
is om de eerder genoemde ambities de komende
jaren te kunnen waarmaken, door een functieprofiel
profiel voor administratief medewerker, 2e programmeur en medewerker productie en verhuringen te
beschrijven en te wegen. Alleen de functie van
administratief medewerker is op contractbasis
ingevuld. Door de uitbraak van Corona was het niet
opportuun om de overige functies al op contractbasis in te vullen.
Het vaste team bestaat in 2020 uit 5 betaalde
krachten voor in totaal 3,5 fte; Frank Harthoorn
(programmeur muziek en film), Hannah van den
Boomgaard (administratie, coördinator productie,
horeca en verhuur), Iljan Mol (coördinatie techniek)
en Ineke Knijff (facilitair) en Josien de Graaf (artistiek
leider Jeugdtheaterschool). Naast het vaste team
maakt Podium ’t Beest gebruik van een aantal freelancers (geluid, marketing en ontwerp).
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6.3 STAGIAIRS
In Podium ’t Beest werkten dit jaar twee stagiairs.
Één voor podiumtechniek (onder leiding van
Iljan Mol) en een andere voor productie/marketing
medewerker (onder leiding van Hannah van den
Boomgaard). De laatste liep haar 2e jaarsstage voor
de mbo opleiding evenementenorganisatie.
De stage verliep wat moeizaam door het gebrek aan
evenementen maar heeft uiteindelijk wel een heel
goed contact opgeleverd met het MBOUtrecht.
De stagaire heeft de eerste stage succesvol afgerond
en zal haar 3e jaarsstage in 2022 ook in ’t Beest gaan
lopen.
6.4 VRIJWILLIGERS
Podium ’t Beest wordt gedragen door een grote
groep vrijwilligers. 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.
Vanaf half maart waren er tijdelijk geen activiteiten
voor vrijwilligers vanwege de lockdown. Tijdens de
periode van sluiting daarna is er met vrijwilligers veel
geklust aan het gebouw. Ook de vrijwilligersuitjes
zijn in 2020 niet doorgegaan. In plaats daarvan is er
gekozen voor een kerstpakket. Er is wat zorg over
de terugkomst van de huidige vrijwilligers. Het is een
uitdaging iedereen betrokken te houden bij ’t Beest
zonder activiteiten.
6.5 HORECA/ PRODUCTIE
Misschien wel de grootste uitdaging van 2020 waren
de opgelegde maatregelen vanuit de overheid die
steeds opnieuw geïntegreerd moesten worden in
de productie van alle evenementen. Van 1,5 meter
vlakken op de vloer tot een heathcheck aan de kassa.

Van ontsmettingsrondjes tot het dragen van mondkapjes. Er kwamen steeds meer maatregelen bij die
het niet altijd makkelijk maakten om onze bezoekers
op een open en gastvrije manier te kunnen
ontvangen. Het was ook een grote klap dat de
horeca helemaal moest sluiten. Geen drankje meer
bij de film en niet meer napraten na een voorstelling.
Ondanks de wat onnatuurlijke gang van zaken zijn
zowel bezoekers als vrijwilligers positief geweest
over onze manier van aanpak.
6.6 VERHUUR
Door de maatregelen zaten veel bedrijven in de knel
wat betreft vergaderruimtes. Al snel heeft ’t Beest
geprobeerd deze behoefte te vervullen door de concertzaal aan te bieden als veilige plek om samen te
kunnen komen (mits de maatregelen dit toestonden). Zo hebben wij veel nieuwe contacten
gelegd met het bedrijfsleven en zijn er ook voor
komend jaar al reserveringen gedaan om onze faciliteiten te blijven gebruiken.
6.7 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 zijn de
mogelijkheden van de in 2019 aangeschafte nieuwe
lichttafel ingeprogrammeerd voor optimaal gebruik
tijdens shows. Ook heeft het microfoonassortiment
een upgrade gehad en zijn vele podiumlampen
vervangen voor LED-armaturen. Tijdens de lockdown is de kans gepakt om veel te klussen in het
pand, waaronder een aantal punten op gebied van
afwerking die nog waren blijven liggen na de
verbouwing in 2017.
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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: +/+ € 70.057.,bij baten van € 608.723,-. In dit positieve resultaat zit
een bedrag van € 239,- van de Jeugdtheaterschool
Zeeland. Dit resultaat is gunstiger dan begroot.
De uitgebreide financiële rapportage is terug te
vinden in de jaarrekening 2020 van Podium ’t Beest.
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