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Stichting Theater ’t Kapelletje beheert, ontwikkelt en behoudt een klein 
vlakke vloer theater in Rotterdam. Theater ’t Kapelletje wil in de regio 
Rotterdam hét podium zijn voor de amateurkunsten in de ruimste zin van 
het woord. Wij bereiken dit door een podium te bieden, voorstellingen te 
produceren en een divers en aantrekkelijk aanbod te programmeren. Wij 
richten ons daarbij op meerdere disciplines in het amateurveld zoals toneel, 
dans, muziek en cabaret.

2021: Een jaar in het teken van Covid. Een jaar waarin ons theater op en af 
open en gesloten  is geweest. Wij begonnen het jaar met een lockdown. In 
november 2020 moesten wij de deuren weer sluiten hetgeen betekende dat 
de winterproductie geen doorgang kon vinden. Daar waar anders rond de 
Kerst en begin van het nieuwe jaar het theater gonst van de activiteiten en 
voorstellingen, was het nu stil. Er was echter een klein lichtpunt. Dankzij de 
steunmaatregelen van de overheid bestonden wij nog, hoewel de toekomst 
zeer onzeker was.

Theater ’t Kapelletje is in haar bestaan al meerdere malen bedreigd met 
sluiting. In de afgelopen veertig jaar heeft het theater bewezen een grote 
slagkracht en herstelvermogen te hebben. Sinds 2010 is Theater ’t Kapel-
letje ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Tot 2020 is er hard 
gewerkt om weer aan een volwaardig theater te bouwen. Je mag stellen dat 
die missie geslaagd is. Een goed geoutilleerd theater, technisch op orde met 
een infrastructuur die de amateurkunsten een prachtige plek bieden om 
te repeteren, te spelen en theaterzaken met elkaar uit te zoeken. Een volle 
agenda waarin steeds meer groepen en makers hun weg wisten te vinden 
naar ’t Fundament en naar de theaterzaal. 
Covid deed dit werk in een klap teniet. 
De amateurkunsten kwamen nagenoeg tot stilstand en ook in 2021 bleek 
de motivatie om met elkaar tot een productie te komen minimaal. Ook 
onze eigen producties moesten wij stopzetten. De Winterproductie, De Ge-
dichtensalon en de derde editie van het Pandora-Project. Gelukkig konden 
wij in de perioden dat er voorzichtig weer wat mocht onderdelen van deze 
projecten tot wasdom brengen. 

Normaal is het echter nooit geworden in 2021. 
De anderhalve meter maatregel betekent ook voor een klein theater een 
mogelijke bezetting van 30%, hetgeen in ons geval neerkomt op 27 zitplaat-
sen. Horeca was niet mogelijk in onze foyer en een avondje theater bestond 
uit: buiten wachten, een QR-code scannen, geplaceerd worden en na afloop 
direct de deur weer uit. Niet het beeld dat je hebt van een avond naar het 
theater. 

Inleiding
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In het afgelopen jaar bestond het bestuur uit de volgende personen.
Kees Deenik, voorzitter
Martin van Haeften, secretaris
Karin Lucas, penningmeester
Monique van der Stoel, personele zaken
Marius Heijenk, publiciteit en p.r.
Het bestuur vergaderde negen maal, namelijk op 5 februari, 5 maart, 9 
april, 28 mei, 5 juli, 1 september, 29 september, 18 oktober, 1 december.  
Enkele van deze vergaderingen werden digitaal gehouden, maar zodra de 
lockdown maatregelen het toestonden, hebben wij fysiek vergaderd.

Door de corona-maatregelen waren de activiteiten in het theater gedu-
rende het hele jaar uiterst beperkt. Toen het jaar begon was het theater al 
gesloten vanwege een lockdown. Die duurde tot half mei. Vanaf halverwege 
mei werd het mogelijk om theater-, zang-, en dansrepetities te houden, 
met 1,5 meter afstand. Op 5 juni werd de lockdown gedeeltelijk opgeheven 
en mocht het theater open. In het theater was een mondkapjesplicht bij 
verplaatsen en werd de 1,5 meter gewaarborgd. Dit betekende dat er maxi-
maal 30 mensen op de tribune konden zitten. Vanaf 18 september was het 
theater alleen toegankelijk met een Coronatoegangsbewijs. De 1,5 meter 
regel bleef gehandhaafd. Vanaf 27 november was er de avondklok vanaf 
17.00 uur. Avondrepetities en voorstellingen werden afgeblazen. Vanaf 19 
december ging er weer een harde lock-down in. Die trof vooral de geplande 
Winterproductie. 

De theaterzaal is sporadisch gebruikt door (amateur)gezelschappen, daar 
de meeste gezelschappen (nog) niet aan de slag waren om voorstellingen te 
maken. Er hebben een aantal streamings van voorstellingen plaatsgevon-
den en er zijn opnamen gemaakt van schoolmusicals. Binnen de stichting 
zijn wij voortdurend aan de slag gebleven met het maken en voorbereiden 
van Eigen Producties, ondanks het feit dat het zeer ongewis was, of en wan-
neer er gespeeld kon worden.

In de podcast: 5’ vóór aanvang, zijn 25 mensen aan het woord geweest die 
een verbinding hebben met Theater ‘t Kapelletje. Het werden gloedvolle, 
positieve gesprekken, die te beluisteren zijn via de website. 
Het theater liet niet alleen van zich horen, het liet zich ook zien.
Aan de live-stream productie ‘tK-digitaal werkten amateur-gezelschappen, 
een dichter een performer en een verhalenverteller mee. Alle deelnemers 
hebben het zeer gewaardeerd om tijdens de lockdown een stuk te maken. 
De presentaties werden gefilmd in en buiten het theater, of via zoom opge-
nomen en gesmeed tot een online-voorstelling, uiteindelijk bekeken door 
600 huishoudens. 

In juli en augustus zijn er zes zomerterrassen georganiseerd in de binnen-

Activiteiten

Eigen 
Producties 

Bestuur
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tuin, opgeluisterd door voornamelijk muzikale acts van mensen die met de 
stichting verbonden zijn.

In het najaar startte De GedichtenSalon met een nieuw seizoen bijeen-
komsten waarin dichters voordragen uit eigen werk en tevens een nieuw 
gelegenheidsgedicht ‘In Opdracht’ laten horen. Een van de zomerterrassen 
was gewijd aan de presentatie van de bundel ‘In Opdracht’ waarover meer 
in het gedeelte PR.

Vóór de zomer werd het artistiek-inhoudelijke deel van de derde editie van 
Het Pandora Project in gang gezet. Dit project dat is gebaseerd op immer-
sive theatre, dat bestaat uit een reis door verhalen en scènes. Amateurspe-
lers en makers creëerden scènes en het geheel werd samengevoegd in een 
verhaal. Het publiek bewoog zich in kleine groepjes door alle ruimtes en 
tuin. Dit was gelet op de coronamaatregelen een kwetsbaar concept, maar 
uiteindelijk bleek het toch haalbaar. Toen dit helder was, werd er een grote 
groep vrijwilligers en buurtbewoners aan het project toegevoegd en op 8, 
9 en 10 oktober hebben bij elkaar 120 mensen deze editie van Het Pandora 
Project meegemaakt.

Ook de jaarlijkse seizoens-opening van Theater ’t Kapelletje:  Het Verbor-
gen Theater vond doorgang op een aangepaste wijze met een middag-, en 
een avondeditie waarin acht amateurspelers en groepen hun kunsten ver-
toonden aan kleine groepen roulerend publiek, 80 personen in totaal.

De traditionele jaarlijkse winterproductie werd in ere hersteld, op een aan-
gepaste wijze. Het script werd geschreven voor slechts vijf spelers en van de 
anders gebruikelijke live-muziek werd afgezien. Binnen anderhalve maand 
was de cast er klaar voor. Er werd een première gespeeld op 18 december 
en tijdens de voorstelling zou blijken dat dit ook voorlopig de laatste voor-
stelling zou zijn, omdat nog diezelfde avond een complete lockdown werd 
afgekondigd. 

Het personeel bestond ook het afgelopen jaar uit twee personen, Dick 
Oskamp en Patrick Bruggeman. Dick is vooral belast met het beheer en 
de organisatie van het theater, Patrick is de eerstverantwoordelijke voor ‘t 
Fundament. Ook voor het personeel was het een moeilijke en onzekere pe-
riode. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid konden wij het perso-
neel in dienst houden en de salarissen blijven betalen. Met het aflopen van 
de corona-pandemie zullen ook de steunregelingen van de overheid gaan 
aflopen. Het is de vraag of het publiek na twee jaar onzekerheid de weg 
naar het theater weer voldoende zal weten te vinden. De financiële situatie 
blijft dus voorlopig nog wel wat onzeker.

Personeel



Jaarverslag 2021 Stichting Theater ‘t Kapelletje

 6

In de bijgevoegde jaarrekening treft u de staat aan van baten en lasten en 
de situatie per 31 december 2021. Gelukkig konden we ons het afgelopen 
jaar, met behulp van alle regelingen, tijdens de coronapandemie als theater 
financieel staande houden. Ook dit jaar zijn wij zuinig geweest, maar alle 
vaste lasten liepen natuurlijk wel door.
Doordat wij in 2021 meer ‘open’ konden zijn dan in 2020, hebben wij meer 
omzet gemaakt. Een ander positief gegeven is dat wij bezwaar hebben aan-
getekend bij de gemeente tegen de belastingaanslag voor reinigingsrechten 
van de afgelopen vijf jaar. Dat bezwaar is gehonoreerd en dat heeft ons een 
eenmalig voordeel opgeleverd. Daarnaast ontvingen wij huurkorting in 
verband met corona. Dit alles zorgt voor een positief resultaat, dat we het 
komende jaar als startbedrag kunnen gebruiken voor hernieuwde activi-
teit. Wij hoefden dus in dit verslagjaar geen beroep te doen op het in 2020 
opgerichte noodfonds ‘Reken op mij’. 
Wij zien 2022 financieel met alle vertrouwen tegemoet.

In 2021 was het aantal activiteiten in het theater beperkt en dat had ui-
teraard ook zijn consequenties voor de publiciteit. Om het publiek niet 
helemaal te doen vergeten, dat er ook nog zoiets als Theater ‘t Kapelletje 
bestaat, werd de website wel steeds actueel gehouden, werden er regelmatig 
nieuwe berichten gepost op Facebook en werd er elke maand een Nieuws-
brief verstuurd. Hierin werden de vrienden en abonnees onder andere op 
de hoogte gehouden van het verloop van de actie “Reken op mij…”.   Verder 
konden er regelmatig nieuwe afleveringen worden aangekondigd van de 
podcast, die via de website was te beluisteren. Bovendien werd geprobeerd 
het publiek te interesseren voor de livestreams van ’tK-digitaal en van een 
complete muzikale show van de zanger Nigel Andrews, die in Theater ‘t 
Kapelletje was opgenomen.

Vanaf juni was er gelukkig meer mogelijk in het theater (en de tuin) en 
konden wij volop aan de slag daar publiciteit aan te geven. Tot in december, 
toen wij net breeduit in alle media onze nieuwe wintervoorstelling ´Nood-
kapje´ hadden aangekondigd en de kaartverkoop hiervoor net op gang 
begon te komen en wij na een goed geslaagde première voor een enthou-
siast publiek weer aan iedereen  mochten gaan mededelen, dat de andere 
voorstellingen vanwege de nieuwe lockdown toch niet door konden gaan 
en de reeds gekochte kaarten weer konden worden ingeleverd. Weliswaar 
konden deze voorstellingen in februari 2022 worden hervat, maar dat is een 
onderwerp voor het volgende jaarverslag. 

Wel werd de relatief rustige tijd benut om het abonneebestand van de 
Nieuwsbrief eens kritisch onder de loep te nemen. Abonnees, die langer 
dan een half jaar geen enkele mail hadden geopend, werd gevraagd of zij 
nog wel prijs stelden op toezending. Ruim 10% van de benaderde abonnees 
antwoordde dat dit zeker het geval was; de anderen werden uit het abon-
neebestand verwijderd. Dit ging overigens niet alleen om mensen, die hun 

Publiciteit

Financiën
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interesse in Theater ‘t Kapelletje waren verloren: er waren ook mensen, die 
inmiddels een ander e-mailadres hadden en vergeten waren het oude op 
te zeggen, mensen van wie het e-mailadres niet klopte of onleesbaar was, 
of mensen die een Nieuwsbrief kregen via hun werkgever, maar daar niet 
meer werkzaam waren. Het resultaat was, dat aan het begin van 2022 het 
officiële aantal abonnees is gedaald, maar dat er meer Nieuwsbrieven daad-
werkelijk worden gelezen. 

Het boekje ‘90 Stoelen’ dat in 2015 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van Theater ‘t Kapelletje, is inmiddels geheel uitverkocht. 
Een herdruk wordt niet overwogen. Wel werd de inhoud integraal op de 
website opgenomen, zodat deze beschikbaar blijft voor wie geïnteresseerd 
is. Een nieuwe uitgave van Theater ‘t Kapelletje was de dichtbundel “In 
Opdracht”, bestaande uit alle gedichten die in het seizoen 2019-2020 voor 
de GedichtenSalon werden geschreven. 

2017 was het jaar waarin een souterrainruimte onderdeel is geworden van 
Theater ’t Kapelletje. Met inspanningen van vele vrijwilligers is een goed 
geoutilleerde repetitieruimte gecreëerd, geschikt voor toneel-, dans-, zang-, 
en muziekrepetities, workshops en trainingen. Vanaf het eerste moment 
voorzag ’t Fundament in een grote behoefte.

De eerste vier maanden van 2021 is er niets mogelijk geweest, daar de vaste 
en incidentele huurders bestaan uit groepen. Het Klein Rotterdams Toneel, 
de Nederlandse Acteursschool, het Erasmus Studentenkoor, twee dans-
groepen, muziekschool School of Music, zangpedagogen, Theater Decibel 
waren genoodzaakt te stoppen en potentiële huurders als Theatergroep 
Locals, Theatergroep The Maniacs en Velour zetten hun repetitieprocessen 
in de wacht.

Vanaf mei startten er drie amateurtoneelgezelschappen voorzichtig met 
repeteren met de verplichte 1,5 meter afstand. Drie professionele theater-
groepen startten repetities in klein comité.
Individuele zanglessen werden weer opgepakt. Vanaf juni werd er weer 
voorzichtig gezongen en gedanst. In juli bood ’t Fundament onderdak aan 
een vakantieprogramma van buitenschoolse opvang Mundo en een zo-
mercursus ensemble zang en muziek. In de maand augustus maakten twee 
professionele theatergroepen hun voorstellingen opnieuw klaar voor de 
presentatie voor de impresariaten.

In de herfstmaanden maakten het Klein Rotterdams Toneel, The Rotterdam 
English Speaking Theater, en stichting Joep zich in ’t Fundament op voor 
de eerste voorstellingen met beperkt publiek van 2021 in Theater ’t Kapel-
letje.
De avondklok vanaf 17.00 uur, eind november ingevoerd, maakte het voor 

‘t Fundament
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de meeste groepen onmogelijk om door te repeteren, dansen of zingen.
Twee weken later werd het wederom heel stil in ’t Fundament.

Helaas is ons theater in 2021 voor een groot gedeelte gesloten geweest.  ‘Ach-
ter de schermen’  hebben wij echter niet stil gezeten.  Tijdens de lockdown 
periodes hebben wij het contact met onze grote groep vrijwilligers behou-
den. Heel veel liefhebbers van ons theater waren meer dan bereid om, wan-
neer mogelijk, bij te springen. Wekelijks hebben diverse kleine ‘onderhouds-
ploegen’  de handen uit de mouwen gestoken. De theaterzaal is opnieuw 
in theatrale kleuren geschilderd en de elektrische installatie van het gehele 
pand is aangepast aan de nu geldende NEN-normering. 

Ondanks de sluiting gingen standaardtaken zoals onderhoud aan brand-
meldinstallatie, brandblusmiddelen,  licht- en geluidinstallatie gewoon 
door. Ook het onderhoud van de daken en overige buitenruimtes hebben de 
nodige tijd gekost.
Ook onze grote binnentuin, waar wij jaarlijks diverse producties maken, 
heeft  de nodige aandacht gekregen. Door de bijdrage van het Kickstartfonds  
konden wij tenten en buitenmeubilair aanschaffen. Omdat de theaterzaal 
vaak te klein was hebben wij toch meerdere voorstellingen en buitenacitvi-
teiten in de tuin kunnen programmeren.

Er is een flinke groep van sympathisanten die wij de Familie noemen. De 
familie van Theater het Kapelletje is groot en wordt ook nog steeds groter, 
er komen steeds nog nieuwe familieleden bij. Wij groeien zachtjes aan naar 
100 familieleden. Nieuwe familieleden die zich aanmelden worden altijd ge-
beld om ze welkom te heten en om ze te laten weten dat wij blij met ze zijn. 
Familieleden worden door Theater ‘t  Kapelletje betrokken bij het reilen en 
zeilen van het theater en ‘t Fundament, zij ontvangen dan ook de Nieuws-
brief.

Tijdens de Corona periode zijn er geen familiedagen georganiseerd, wel 
zijn zij geïnformeerd over de stand van zaken. Er wordt gekeken wanneer 
er weer een Familiedag georganiseerd kan worden. In november 2021 is er 
een brief verstuurd waarin wij de familie hebben laten weten dat de donaties 
weer welkom zijn vanaf januari 2022. Familieleden hebben hier goed gehoor 
aan gegeven. Wij zijn trots en blij met deze betrokken familie.

Wanneer wij dit jaarverslag schrijven (februari/maart 2022) is de lockdown 
net weer opgeheven. Wij mogen weer open. Na twee slechte jaren gaan wij 
er alles aan doen om het publiek weer vertrouwen te geven, dat je veilig naar 
het theater kan komen. Om te maken, te spelen en te kijken. Een nieuw 
bestuur treedt aan om deze taak vorm te gaan geven en daar hebben wij alle 
vertrouwen in. Wij gaan weer doen waar wij goed in zijn: bouwen, mensen 
aan ons binden, de amateurkunsten weer op de been brengen en het theater 
vol in bedrijf krijgen. 

Beheer

Familie

en verder ...
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Overzicht aktiviteiten Theater 't Kapelletje 2021

Datum Naam Aktiviteit Geannuleerd
Lockdown v.a. 19 december. 
Januari: 
10, 17, 24, 31 jan Hillsong Church Verhuringen Geannuleerd
05, 08, 12, 15 jan Codarts Verhuringen Geannuleerd
19, 22, 26, 29 jan Codarts Verhuringen Geannuleerd
14-jan Thomas More Verhuring Geannuleerd
24-jan Decibel Voorstelling Geannuleerd
Februari:
02, 03, 09, 10 feb Codarts Verhuringen Geannuleerd
27-feb Nigel Andrews Voorstelling Streaming
Maart: 
 02, 03-mrt Codarts Repetities klassiek
05 t/m 07 mrt Poppendagen Eigen Productie Geannuleerd
09, 10- mrt Codarts Repetities klassiek
11, 12, 13-mrt Monologendagen Eigen Productie Geannuleerd
16, 17-mrt Codarts Repetities klassiek
22, 23, 24, 25, 26-mrt Incubator Reps. & Voorstelling Streaming
30, 31-mrt Codarts Repetities klassiek
April: 
06, 07-apr Codarts Repetities klassiek
12-apr Grafisch Lyceum Studenten techniek
13, 14-apr Codarts Repetities klassiek
16-apr Marjolein Meijers Voorstelling Geannuleerd
17-apr tK-digitaal Rep eigen productie
20, 21-apr Codarts Repetities klassiek
23, 24-apr tK-digitaal Eigen Productie Filmopnames
28, 29-apr Codarts Repetities klassiek
Mei:
7-mei tK-digitaal Eigen Productie Première digitale voorstelling
11, 12 mei Codarts Repetities klassiek
18, 19-mei Codarts Repetities klassiek
20-mei Tarcisius Verhuring Streaming
25, 26 mei Codarts Repetities klassiek
Theater weer open met 1,5 meter (max 30 personen)
Juni: 
03, 04, 05 juni PandoraProject Eigen Productie Geannuleerd
17, 18, 19, 20-jun Maasstadspelers Voorstelling
25-jun Zomerterras Eigen Productie
30-jun Rotte's Mannenkoor Repetitie 

Overzicht activiteiten Theater ‘t Kapelletje 2021
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Juli:
2-jul Gwen Teesink Verhuring
7-jul Zadkine Verhuring
12-jul Zomerterras Eigen Productie
22-jul Wijkraad Verhuring
23-jul Zomerterras Eigen Productie
26, 27, 29-jul Mundo Verhuring
Augustus:
24, 26, 27, 29-aug TOR Voorstellingen
29-aug PandoraProject Repetitie
September: 
3-sep Zomerterras Eigen Productie
11-sep Verborgen Theater Eigen Productie
15-sep Poppendagen Eigen Productie
18, 19-sep Poppendagen Eigen Productie
Invoering Coronatoegangsbewijs
20-sep Winterproductie Repetitie
24-sep Pandora Project Repetitie
26-sep Gedichtensalon Eigen Productie
27-sep Gem. Rotterdam Verhuring
28-sep KRT Repetitie
Oktober:
02, 03-okt KRT Voorstellingen
07, 08, 09, 10-okt PandoraProject Eigen Productie
12-okt Wijkraad Verhuring
17-okt Ruud Bergamin Voorstelling
19-okt Winterproductie Repetitie
23, 24, 25-okt NOVEM Voorstellingen Geannuleerd
12-okt Politie Verhuring Geannuleerd
26-okt Winterproductie Repetitie
27, 28, 29-okt Codarts Verhuring
November:
1-nov DRANG Voorstelling
2-nov Winterproductie Repetitie
3-nov Zadkine Verhuring
5-nov Marjolein Meijers Voorstelling
7-nov Stichting Joep Repetitie
9-nov Winterproductie Repetitie
12, 13-nov REST Voorstellingen
14-nov Gedichtensalon Eigen Productie
15-nov Winterproductie Repetitie
16-nov Wijkraad Verhuring
19, 20, 21-nov Stichting Joep Voorstellingen
22-nov Zadkine Verhuring
23-nov Winterproductie Repetitie
25-nov Eddy Geerlings Voorstelling
26-nov TNR Verhuring
27-nov Marsh Verhuring Geannuleerd
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Oktober:
02, 03-okt KRT Voorstellingen
07, 08, 09, 10-okt PandoraProject Eigen Productie
12-okt Wijkraad Verhuring
17-okt Ruud Bergamin Voorstelling
19-okt Winterproductie Repetitie
23, 24, 25-okt NOVEM Voorstellingen Geannuleerd
12-okt Politie Verhuring Geannuleerd
26-okt Winterproductie Repetitie
27, 28, 29-okt Codarts Verhuring
November:
1-nov DRANG Voorstelling
2-nov Winterproductie Repetitie
3-nov Zadkine Verhuring
5-nov Marjolein Meijers Voorstelling
7-nov Stichting Joep Repetitie
9-nov Winterproductie Repetitie
12, 13-nov REST Voorstellingen
14-nov Gedichtensalon Eigen Productie
15-nov Winterproductie Repetitie
16-nov Wijkraad Verhuring
19, 20, 21-nov Stichting Joep Voorstellingen
22-nov Zadkine Verhuring
23-nov Winterproductie Repetitie
25-nov Eddy Geerlings Voorstelling
26-nov TNR Verhuring
27-nov Marsh Verhuring Geannuleerd
Avondklok v.a. 17.00 uur
28-nov Winterproductie Repetitie
29-nov Drang Verhuring
30-nov Winterproductie Repetitie
December:
4-dec Winterproductie Repetitie
6-dec Drang Verhuring
7-dec Drang Verhuring
08,09-dec Drang Verhuring Geannuleerd
11-dec Niels Verbeek Voorstelling
12-dec Gedichtensalon Eigen Productie
15-dec Pluspunt Verhuring
16-dec Gem. Rotterdam Verhuring
17-dec Winterproductie Generale repetitie
18-dec Winterproductie Eigen Productie
Lockdown v.a. 19 december. 
19-dec Winterproductie Eigen Productie Geannuleerd
26-dec Winterproductie Eigen Productie Geannuleerd
30-dec Winterproductie Eigen Productie Geannuleerd
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