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Inleiding
Door de voortdurende Covid-19 crisis, stond het boekjaar 2021 in schril contrast met een regulier boekjaar zoals 2019.
Er werden, net als in 2020, door de overheid beperkende maatregelen uitgevaardigd die een grote negatieve invloed
hadden op onze bedrijfsvoering. Zo hadden de anderhalvemeternorm en het hanteren van de coronatoegangscode
gevolgen voor het maximaal aantal toe te laten bezoekers in het theater en het Lunchcafé en waren er lange periodes
dat het theater en de horeca helemaal gesloten moesten blijven. Hierdoor werden de mogelijkheden om evenementen
of professionele voorstellingen te organiseren ernstig bemoeilijkt. De reguliere bezoekersaantallen, het aantal
voorstellingen, evenementen en andere activiteiten in het theater, bleven dan ook ver achter bij wat verwacht was.
Ook bij de permanente en incidentele verhuur, onze belangrijkste bron van inkomsten, was er sprake van een terugval.
Toch was er veel ook wél mogelijk. Er werden alternatieve wegen gevonden om tijdens de crisis met de geldende
beperkingen zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren. Dit werd mogelijk doordat werknemers en vrijwilligers
zich flexibel en loyaal opstelden zodat er meebewogen kon worden in de wisselende omstandigheden.

Theater
Het boekjaar 2021 begon met een langdurige lockdown waardoor de tweede helft van het theaterseizoen 2020-2021
(41 voorstellingen) in zijn geheel niet plaatsvond. Er werd opnieuw een dringend beroep gedaan op de flexibiliteit en
creativiteit van de medewerkers en vrijwilligers. Theaterkassa-werkzaamheden veranderden van frontoffice- naar een
backofficefunctie met intensief mailcontact met de bezoekers om voorstellingen te verplaatsen, vouchers uit te geven
en terugbetalingen te regelen. Marketing richtte zich op wat wél kon en op een positieve beeldvorming van ons theater.
De oorspronkelijke programmering werd diverse malen herzien en bijgesteld en ook de aanvangstijden van de
voorstellingen werden aangepast. Het juist en volledig instrueren van de medewerkers en vrijwilligers die de
voorstellingen moesten begeleiden was intensief en werd serieus en deskundig opgepakt. Dit feit én de zorg en
aandacht die er was voor een veilige en gastvrije ambiance, werd door de huurders van de theaterzaal, de artiesten en
het aanwezige publiek zeer gewaardeerd. Naast de beperkte programmering was er veel aandacht voor het initiëren en
continueren van projecten, waarbij er achter de schermen hard gewerkt werd aan thema’s als jongerencultuur en
diversiteit & inclusie. Op die manier is het theater in de regio en provincie stevig op de kaart gezet als een
maatschappelijk en sociaal betrokken theater. Zie verder ook de informatie over de subsidies en projecten.

Activiteiten en evenementen
‘t Mozaïek is, naast haar specifieke culturele functie, ook een zeer geschikte locatie voor bijeenkomsten van allerlei aard
zoals congressen, netwerkbijeenkomsten, beurzen, symposia, productpresentaties en vergaderingen. Potentiële
belangstellenden stelden zich, in afwachting van de wisselende maatregelen als gevolg van de Covid-19 crisis, zeer
terughoudend op. In 2021 zijn er in het theater en de foyer buiten de professionele voorstellingen om, 35 kleinere en
grote activiteiten en evenementen op sociaal, cultureel, educatief of commercieel gebied georganiseerd (2020: 46;
2019: 103) en werden er 17 activiteiten geannuleerd of naar een volgend seizoen verplaatst.

Verhuur
De belangrijkste financiële levensader voor ’t Mozaïek is de verhuur van ruimten voor sociale, culturele en educatieve
organisaties. De productgroep verhuur kent twee vormen van verhuur:
1. Permanente verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten
De Covid-19 pandemie was van grote invloed op de permanente verhuur. In 2021 zijn er veel interne bewegingen
geweest door verhuizingen van bestaande huurders naar kleinere ruimtes. Ook hebben een aantal huurders ’t Mozaïek
verlaten en elders een ruimte gevonden of zijn gestopt vanwege andere levensdoelen en inzichten.
2. Periodieke en incidentele verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten
Er zijn regulier 6 ruimtes beschikbaar voor incidentele verhuur. Voor permanente huurders die naast hun eigen ruimte
ook incidenteel nog extra ruimtes nodig hebben is dit een uitkomst. Ook bedrijven, organisaties of particulieren uit de
regio die een ruimte nodig hebben voor hun activiteit, kloppen bij ons aan. Op een meer reguliere basis vond er ook
incidentele verhuur plaats aan bijvoorbeeld een dansschool, een boetseerclub, een schilderclub of yogapraktijk.
Vanwege de Covid-19 crisis waarbij er enkele malen sprake was van onzekerheid vanwege de beperkende maatregelen,
zijn er substantieel minder verhuringen aangevraagd en zijn er bijna 400 verhuringen geannuleerd.

Cultureel Lunchcafé en Horeca
De horeca is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van de theaterzaal. De paracommerciële horecavergunning
biedt mogelijkheden om bijeenkomsten van allerlei aard in combinatie met het gebruik van de theaterzaal verder
“aan te kleden”. Door de significante daling van het aantal voorstellingen en evenementen, daalden ook de horeca
inkomsten aanzienlijk. Het Cultureel Lunchcafé, dat normaliter in belangrijke mate wordt ingezet als een
laagdrempelige ontmoetingsplek voor huurders en hun relaties, flexwerkers, bezoekers en voorbijgangers van
’t Mozaïek, werd door de geldende maatregelen hard geraakt. Een groot gedeelte van 2021 was het hart van onze
organisatie gesloten.

Theater

8,2

41 theatervoorstellingen
2020: 65 / 2019: 85
4.023
theater

61%
17

35

evenementen
2020: 45 / 2019: 103

bezoekers
2020: 5.110 / 2019: 10.899

2557

zaalbezetting

bezoekers
2020: 5353

2020: 50% / 2019: 64%

gesloten: 1 januari t/m 1 juli
gesloten: 1 december t/m 31 december

sponsoren

100

Activiteiten en evenementen

vrienden

zomertheater

8
educatief

multifunctioneel gebruik
van theaterzaal- en theatercaféopstelling

20
sociaal
1
commercieel

6
cultureel

gesloten: 1 januari t/m 1 juli
gesloten: 1 december t/m 31 december

Cultureel lunchcafé en Horeca

Verhuur
permanente verhuur

37

lunchcafé

permanente huurders

92%

bezettingsgraad
2020: 94% / 2019: 98%

4.830,60 m²

met verblijfsmogelijkheid voor
bezoekers gebouw en flexwerkers

voor nazit theatervoorstellingen

leegstand
paracommerciële horecavergunning

incidentele verhuur

6 verhuurruimtes

huiskamerfunctie

foyerfunctie

verhuurbare meters

475 m²

met afhaal- en bezorgconcept
voor huisgenoten en verhuur

gesloten: 1 januari t/m 15 maart
gesloten: 19 december t/m 31 december

878

verhuringen
2020: 910
2019: 1.633

Personeel, bestuur en directie

21 medewerkers

10 FTE

53 vrijwilligers
15

assistentmedewerkers
Driestroom

5 bestuursleden
6 stagiaires

Financiële steun
Structuele
subsidie

COVID-19 steun

CAO Nederlandse Podia
Fondsen en
projectsubsidies

Lidmaatschappen
Marketing

Stichting
Oostelijke
Schouwburgen

1.605
volgers

101
volgers

603
volgers

Samenwerkingen
13 nieuwsbrieven
AZC Grave / Stichting Vrolijkheid
Bibliotheek Wijchen
Centrummanagement Wijchen=
Cineclub Wijchen
Cultuur Oost
Cultuurknooppunt
Driestroom
Fairtrade Wijchen
Gemeente Wijchen
Historische Vereniging
Iets met Urban
Let's Include
Lokale artiesten
Maaswaal College
MeerVoormekaar
Muziekdorp
Muziekkring
Primair onderwijs
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Initiatieven en projecten
Aangesloten bij Fairtrade Gemeente Wijchen
Buitenstebinnen
Expositie AZC Grave
Netwerkbijeenkomst relaties
Jongerenteam 'Take the Stage'
Let's make Comedy
Let's make Urban
Opknappen artiestenkleedkamers
Participatieproject 'Samen Cultuur maken'
Talententraject 'Pro Podium
Veilig en sfeervol theater tijdens COVID-19
Vriendenconcept
Vrijwilligersdag
Wereldvrouwendag
Zomertheater

Personeel, directie en bestuur
Personeel
Wij prijzen ons rijk met onze vakkundige en loyale medewerkers. Samen met onze onmisbare vrijwilligers spelen zij een
belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering en ondersteuning van de diverse onderdelen van ’t Mozaïek. ‘t Mozaïek
had aan het einde van het boekjaar 21 medewerkers in dienst inclusief directie en er waren 53 vrijwilligers actief.
Daarnaast kregen ook 15 individuele mensen met een arbeidsbeperking bij ons de ruimte om zich verder te ontwikkelen
binnen het Cultureel Lunchcafé en binnen het team beheer. Daarbij werden er, in samenwerking met Driestroom, ook
stagiaires van ProCollege ingezet. Gedurende het jaar gaven wij daarnaast gemiddeld 6 jongeren de kans om vanuit hun
mbo- of hbo-opleiding hun stages in te vullen.
Directie & Bestuur
Het bestuur van stichting ’t Mozaïek bestaat uit 5 leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen
en hanteert samen met de directie de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor
goed bestuur en toezicht in de cultuur.

Financiële steun
Financiële steun i.v.m. COVID-19
In 2021 is er succesvol aanspraak gemaakt op de diverse ‘NOW’-regelingen van het Rijk. Aangezien ‘t Mozaïek door de
gemeente aangemerkt werd als zijnde essentieel binnen het Sociaal en Cultureel domein, werd er besloten om Stichting
’t Mozaïek ook in 2021 voor instandhouding te compenseren voor de geleden coronaschade. Met de middelen die de
gemeente ontving van het Rijk werd de huur over 2021 kwijtgescholden en deed de gemeente een extra bijdrage aan het
revolverend fonds. Daarnaast werd er een incidentele bijdrage gedaan aan de onderhoudskosten die normaliter voor
rekening van ’t Mozaïek komen. In 2021 is er ook succesvol een beroep gedaan op de subsidieregeling Corona
Toegangsbewijzen (CTB) Wijchen 2021.
Sponsoring en Vrienden
Vanwege de fiscale voordelen was voor al onze sponsoren de ANBI-status van ‘t Mozaïek van belang. Het totaal aantal
sponsoren in 2021 was 17 (2020: 20). De terugloop was verklaarbaar doordat sponsoren, veelal bedrijven binnen het MKB,
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beperkte mate aan (semi) commerciële bedrijven.
De Covid-19 pandemie was van grote invloed op de permanente verhuur. In 2021 zijn er veel interne bewegingen
geweest door verhuizingen van bestaande huurders naar kleinere ruimtes. Ook hebben een aantal huurders ’t Mozaïek
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en Stichting Oostelijke Schouwburgen. Daarnaast wordt er actief deelgenomen aan diverse provinciale

Lidmaatschappen

(netwerk)organisaties en andere culturele instellingen in de regio, o.a. de samenwerking met Cultuur Oost en het
netwerk 025.

Samenwerkingen
Binnen de gemeente Wijchen en binnen de provincie zijn door ’t Mozaïek de volgende samenwerkingen gerealiseerd:
Samenwerking Cineclub: in 2021 is de kaartverkoop via de website van ’t Mozaïek gerealiseerd.
Samenwerking Muziekkring: vanaf het seizoen 2022/2023 gaat de Muziekkring de theaterzaal bij ons huren om hun
concerten bij ons organiseren.
Samenwerking Driestroom: afgelopen jaar zijn wij op bescheiden schaal begonnen met het cateren van lunches op
locatie.
Samenwerking SpeelOtheek/de Bibliotheek/Driestroom: op dit moment wordt er onderzocht, of we in
samenwerking met de SpeelOtheek, de Bibliotheek en Driestroom binnen ons gebouw een nieuwe
opslagplek/werkplaats kunnen realiseren. De uitleen van het speelgoed zal dan binnen de organisatie van de
Bibliotheek plaatsvinden.
Samenwerking MeerVoormekaar: de Vrijwilligersavond werd in opdracht van de gemeente door ’t Mozaïek in
samenwerking met MeerVoormekaar verzorgd.
Samenwerking Vluchtelingenwerk, Bibliotheek, MeerVoormekaar: Wereldvrouwendag werd dit jaar op een
alternatieve (digitale) manier vormgegeven.
Samenwerking Gelderse Podia: drie Gelderse podia in de regio willen elk afzonderlijk én met elkaar serieus aan de
slag met inclusiviteit.
Samenwerking Cultuur Oost en Gelderse Podia: samen met 6 theaters uit de regio is er een subsidieaanvraag voor
een grootschalig project ‘Iets met Urban’ in voorbereiding dat in de loop van 2022 uitgevoerd kan gaan worden.

Initiatieven en projecten
Door gebruik te maken van diverse subsidiemogelijkheden werd het mogelijk om, meer dan ooit te- voren, projecten te
initiëren en te organiseren.
Subsidie Kickstart Cultuurfonds voor het realiseren van het Zomertheater: met steun van het Kickstart Cultuurfonds
werd ons Zomertheater gerealiseerd waarin we in 17 voorstellingen ruim 900 enthousiaste bezoekers lieten genieten
van professioneel theater én diverse lokale makers.
Steun van de Raboclubsupportactie Rabobank voor het opknappen van de artiestenkleedkamers
Steun van de Rabobank voor Jongerenteam ‘Take the Stage’: ondersteund door financiële middelen van Rabo Club
Support van de Rabobank en NOC/NSF, is er een jongerenteam samengesteld dat vervolgens zelf aan de slag is
gegaan om het podium te pakken.
Subsidie Fonds Podiumkunsten voor project ‘Buitenstebinnen’: er is een aantal activiteiten uitgewerkt voor de lokale
makers om hun speelritme te herstellen, het publiek van de makers én het theater op te bouwen en hun artistieke
ideeën een podium te geven.
Subsidie SKIP-regeling 2022-2023: de regeling heeft als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te
bevorderen. Per kalenderjaar wordt een bedrag gereserveerd voor 14 van onze professionele jeugd en sociaalartistieke voorstellingen.
Subsidie Routs 2022: de gemeente ondersteunt Wijchense makers in de cultuursector. In 2021 is er een succesvolle
aanvraag gedaan om in 2022 Routs, een culturele route langs de roots van allerlei Wijchense talenten en artiesten,
te organiseren.
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Hakoena
Nijntje op de fiets
Maaswaal College - diploma uitreiking
Maaswaal Colelge - diploma uitreiking
Hakoena
Klets Kindercabaret
Marlies Claasen & Tom Kleijn
De Viersprong - schoolmusical
Paulusschool - schoolmusical
Speelhoeve - schoolmusical
Hakoena
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Maaswaal College - schoolvoorstelling
Bibliotheek Wijchen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Meisjes met de Wijsjes
De Grote Hula Show
Pater Moeskroen
GGD Vaccinaties
Previewavond
Werkorganisatie Wijchen-Druten
TRYO
Kasper van der Laan
Liften
Vrijwilligersdag
Roué Verveer
Werkorganisatie Wijchen-Druten
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Andries Tunru
MeervoorMekaar - Eenzaamheid
Puur zingt met liefde
Werkorganisatie Wijchen-Druten
Maaswaal College
Gemeente Wijchen
Anne Neutenboom
Ernst, Bobbie en de Rest
Gemeente Wijchen
Driessen Makelaardij
Daniël Boissevain
Richard Groenendijk
Släpstick
Netwerkbijeenkomst Positief Coachen
Theater Nora
Cineclub
Spruyt & Opperman
Tribute Club
Flip the Script showcase
Poppetje van Papier
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Lisa Osterman
Wijchens Amateur Toneel
Wijchens Amateur Toneel
Miranda van Amersvoort - evenement
Wim Daniëls
Mark van de Veerdonk
The Wieners
Kees van Amstel
De Hermannen
Maaswaal College - schoolvoorstelling

16 dec
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Huiskameroptreden Jukebox
Werkorganisatie Wijchen

p = professioneel theater s = sociaal evenement e = educatief evenement
cu = cultureel evenement co = commercieel evenement

