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1. INLEIDING 
 
’t Mozaïek is op 15 april 1997 opgericht onder de naam Stichting Sociaal Cultureel en Educatief 
Centrum Wijchen en is gevestigd aan de Campuslaan 6, 6602 HX te Wijchen. De stichting huurt het 
gebouwencomplex van de gemeente Wijchen tegen een relatief lage vergoeding en ontvangt al een 
aantal jaren geen subsidie. Uitgangspunt is dat met het rendement op verhuur, het theater moet 
worden gefinancierd, financiële ruimte moet worden geboden voor de ontwikkeling van de 
organisatie en de medewerkers en onderhoud moeten worden gefinancierd.  
 
’t Mozaïek is een centrum voor uiteenlopende sociaal culturele en educatieve activiteiten voor en 
door inwoners van Wijchen. Naast het theater, dat actueel en veelzijdig podium biedt aan 
professionele en amateurgezelschappen, worden er ruimten en voorzieningen beschikbaar gesteld 
voor kleine en middelgrote sociale, culturele, educatieve evenementen, workshops en meetings.  
Het lunchcafé staat open voor informele ontmoeting, beleving en contact. Ook worden er permanent 
ruimten verhuurd aan maatschappelijke en zakelijke dienstverleners. Door het aanbieden van 
beperkte horecavoorzieningen worden de huurders ondersteund en wordt de aantrekkelijkheid voor 
bezoekers vergroot. 
 
Wij voelen het primair als onze missie om mensen uit alle lagen van de bevolking te inspireren, te 
boeien en te vermaken. Wij willen de ‘place to be’ zijn voor beleving, ontmoeting en verbinding. Een 
drempelloze fysieke plek in Wijchen om samen of alleen naar toe te gaan. Een plek waar van alles te 
doen is, waar een breed publiek inspiratie op kan doen, kan genieten en zich op allerlei manieren kan 
ontwikkelen. Met een ruim aanbod aan voorstellingen, evenementen, voorzieningen en diensten 
door externe en interne aanbieders. Met bijbehorende restauratieve en facilitaire voorzieningen die 
bijdragen aan de beleving van smaak, gastvrijheid, service en gemak waar klanten zich welkom 
voelen en graag vertoeven.  
 
Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, open en resultaatgericht, wordt er samengewerkt 
om de gestelde doelen te bereiken. Dat gebeurt met een klein team taak bekwame medewerkers, 
daarbij ondersteund door veel kundige en betrokken vrijwilligers. 
 

2. ACTIVITEITENOVERZICHT 
 
2.1 Theater 

Ook dit jaar is het weer gelukt om een breed, aansprekend theaterprogramma op te stellen met 

ruimte voor landelijk bekende artiesten, aanstormende talenten, nieuwe gezelschappen en lokaal 

aanbod. De combinatie van de Huiskamer en de Theaterzaal vergroot de mogelijkheden aanzienlijk. 

Er zijn positieve reacties van het publiek op bijna alle voorstellingen. Dat heeft vooral ook te maken 

met de hernieuwde energie die de horeca uitstraalt.  

 

In dit boekjaar (2e helft theaterseizoen 2016-2017 en eerste helft seizoen 2017-2018) bleek dat 

de bezettingsgraad met 75% beduidend hoger lag dan die van 2016 (62%). Het totale aantal 

bezoekers steeg met 20% van 7.706 naar 9.411. 

Belangrijke reden van deze stijging was de verdeling van de voorstellingen over het seizoen. 

Voor seizoen 2016-2017 gold dat er veel grote namen in de tweede helft op het programma 
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stonden. Voor seizoen 2017-2018 gold dit juist voor de eerste helft van het seizoen. De 

verbetering van het aangeboden programma, dat breder en groter was met Sta concerten en 

Huiskamervoorstellingen werkte ook mee aan de stijging, evenals de verbetering van de 

economie en de intensivering van de (doelgroepgerichte) marketing. In 2017 waren er 56 

voorstellingen ten opzichte van 49 in 2016. 

Cultureel: professioneel theater 

11-jan-17 Eric Borrias Cultureel professioneel 

13-jan-17 Pepijn Schoneveld Cultureel professioneel 

18-jan-17 Daniël Arends Cultureel professioneel 

19-jan-17 Razend de musical Cultureel professioneel 

21-jan-17 Gerard van Maasakkers & Frank Cools Cultureel professioneel 

25-jan-17 Comedycafe Cultureel professioneel 

26-jan-17 Nathalie Baartman Cultureel professioneel 

28-jan-17 Bram en Marjolijn Cultureel professioneel 

29-jan-17 Pinokkio Cultureel professioneel 

3-feb-17 Ministers Cultureel professioneel 

11-feb-17 Jeans TeenZ Cultureel professioneel 

16-feb-17 Tim Akkerman Cultureel professioneel 

17-feb-17 Jandino Cultureel professioneel 

18-feb-17 Dire Straits Tribute Cultureel professioneel 

4-mrt-17 Belgisch Dubbel Cultureel professioneel 

10-mrt-17 Martijn Koning Cultureel professioneel 

16-mrt-17 Holland Dance Cultureel professioneel 

17-mrt-17 Cabaretteketet Cultureel professioneel 

18-mrt-17 Brell & Brass Cultureel professioneel 

19-mrt-17 Bobo Cultureel professioneel 

23-mrt-17 Mirjam van Dam Cultureel professioneel 

24-mrt-17 Max van den Burg Cultureel professioneel 

25-mrt-17 Doe Maar en De Dijk Cultureel professioneel 

26-mrt-17 Ron & Jochem Cultureel professioneel 

30-mrt-17 Huiskamervertellingen Cultureel professioneel 

31-mrt-17 Drums United Cultureel professioneel 

1-apr-17 Niet Schieten  Cultureel professioneel 

7-apr-17 Piepschuim Cultureel professioneel 

12-apr-17 Ron Bons Cultureel professioneel 

13-apr-17 Ed Struijlaart Cultureel professioneel 

15-apr-17 Rob Scheepers Cultureel professioneel 
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14-sep-17 Previewavond en start verkoop Cultureel professioneel 

27-sep-17 Marcel de Groot Cultureel professioneel 

28-sep-17 Jan Beuving Cultureel professioneel 

29-sep-17 Paul Groos / Moordensemble Cultureel professioneel 

30-sep-17 Vrijdag & Sandifort Cultureel professioneel 

4-okt-17 Youp van 't Hek Cultureel professioneel 

5-okt-17 Het Groot Niet Te Vermijden  Cultureel professioneel 

6-okt-17 Debby Petter Cultureel professioneel 

12-okt-17 Van der Laan & Woe Cultureel professioneel 

13-okt-17 Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos Cultureel professioneel 

15-okt-17 Meneer Monster Cultureel professioneel 

25-okt-17 Marij van den Boom & Kornelis Lievense Cultureel professioneel 

26-okt-17 Kees van Amstel Cultureel professioneel 

27-okt-17 Paulien Cornelisse Cultureel professioneel 

1-nov-17 Marian Mudder Cultureel professioneel 

2-nov-17 Mannen van Naam & Sylvia Houtzager Cultureel professioneel 

8-nov-17 Eric van Sauers Cultureel professioneel 

9-nov-17 Brace Cultureel professioneel 

11-nov-17 Dummie de mummie Cultureel professioneel 

15-nov-17 De Andersons & speciale lokale gast Cultureel professioneel 

17-nov-17 Ernst Daniël Smid & Four Baritones  Cultureel professioneel 

18-nov-17 ABBA Fever Cultureel professioneel 

29-nov-17 Raymon Hofkens Cultureel professioneel 

6-dec-17 De Partizanen Cultureel professioneel 

7-dec-17 Enge Buren Cultureel professioneel 

8-dec-17 Enge Buren Cultureel professioneel 

10-dec-17 Toms magische speelgoedwinkel Cultureel professioneel 

13-dec-17 Jodymoon Cultureel professioneel 

15-dec-17 Johan Goossens Cultureel professioneel 

 

2.2 Activiteiten en evenementen 
De meeste activiteiten en evenementen komen vanuit de buitenwacht die zich spontaan meldt en 
gebruik willen maken van onze accommodatie. In een aantal gevallen organiseren we zelf 
evenementen, meestal in samenwerking met interne huurders (Bibliotheek, MeervoorMekaar) en in 
combinatie met het theater. Voorbeelden hiervan zijn de Wereldvrouwendag, huiskamerconcerten 
en culturele lunches. De coördinatie, planning en organisatie daarvan vindt plaats in eigen beheer 
met een beperkte formatie.  
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In 2017 zijn er in het theater en de foyer buiten de professionele voorstellingen om, 
144 kleinere en grote activiteiten en evenementen op sociaal, cultureel of educatief gebied 
georganiseerd. Een stijging van 10% (2016:131) 
 

Sociaal: activiteiten en evenementen   

2-jan-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

12-jan-17 MeervoorMekaar Sociaal 

17-jan-17 Sociale Wijkteams Sociaal 

26-jan-17 NIM Sociaal 

30-jan-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

1-feb-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

15-feb-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

20-feb-17 EHBO Thema avond Sociaal 

21-feb-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

1-mrt-17 Zonnebloem afd. Nijmegen Sociaal 

6-mrt-17 Sanne de Haan Sociaal 

7-mrt-17 Sanne de Haan Sociaal 

8-mrt-17 Diverzio Sociaal 

8-mrt-17 Wereldvrouwen Sociaal 

9-mrt-17 Sanne de Haan Sociaal 

11-mrt-17 Vraag en Aanbod Sociaal 

12-mrt-17 Sanne de Haan Sociaal 

16-mrt-17 GGD Vaccinatie Sociaal 

18-mrt-17 EHBO diploma uitreiking Sociaal 

22-mrt-17 GGD Vaccinatie in Rabobankzaal Sociaal 

22-mrt-17 Karin van Koppen Sociaal 

23-mrt-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

28-mrt-17 Gemeente Wijchen Sociaal 

29-mrt-17 Open Coffee mini beurs Sociaal 

11-mei-17 GGD Mona van der Cammen Sociaal 

24-mei-17 Stella van Wanroij Sociaal 

29-mei-17 MVO Award Sociaal 

31-mei-17 Open Coffee Sociaal 

12-jul-17 Speelhoeve Sociaal 

25-aug-17 Activiteit onder de boom Sociaal 

30-aug-17 Open Coffee Sociaal 

13-sep-17 Inspiratiecentrum Bij Kaatje Sociaal 
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14-sep-17 GGD Vaccinatie Sociaal 

26-sep-17 Vrijwilligersavond Sociaal 

27-sep-17 Open Coffee Sociaal 

3-okt-17 MEER vrijwilligersmarkt Sociaal 

2-nov-17 MeervoorMekaar Sociaal 

9-nov-17 MeervoorMekaar Sociaal 

13-nov-17 EHBO Sociaal 

13-nov-17 Hakoena, maatschappelijk project Sociaal 

14-nov-17 Hakoena, maatschappelijk project Sociaal 

15-nov-17 Gem. Wijchen Gouden bruidsparen Sociaal 

18-nov-17 Historische ver. Vrijwilligers middag Sociaal 

12-dec-17 Kerstborrel 't Mozaïek Sociaal 

13-dec-17 Open Coffee Sociaal 

14-dec-17 MeervoorMekaar Sociaal 

19-dec-17 Vluchtelingenwerk Sociaal 

Cultureel: activiteiten en evenementen 

12-jan-17 Cineclub Cultureel amateur 

19-jan-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

9-feb-17 Cineclub Cultureel amateur 

9-feb-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

23-feb-17 Harmonie Kunst & Vriendschap Balgoij Cultureel amateur 

4-mrt-17 Harmonie Kunst & Vriendschap Balgoij Cultureel amateur 

9-mrt-17 Cineclub Cultureel amateur 

14-mrt-17 Hakoena Cultureel amateur 

16-mrt-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

2-apr-17 Pools Poëzie Festival Cultureel amateur 

6-apr-17 Cineclub Cultureel amateur 

8-apr-17 Popkoor Event Cultureel amateur 

9-apr-17 Popkoor Event Cultureel amateur 

20-apr-17 Cineclub Cultureel amateur 

20-apr-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

5-mei-17 Musicalvereniging Nijmegen Cultureel amateur 

6-mei-17 Musicalvereniging Nijmegen Cultureel amateur 

7-mei-17 Musicalvereniging Nijmegen Cultureel amateur 

8-mei-17 Seizoen presentatie Cultureel amateur 

18-mei-17 Culturele lunch Cultureel amateur 
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26-mei-17 Ron Bons Cultureel amateur 

8-jun-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

9-jun-17 Erik Krikke Cultureel amateur 

10-jun-17 Brabant Dance Cultureel amateur 

11-jun-17 Brabant Dance Cultureel amateur 

13-jun-17 PUUR dans Cultureel amateur 

17-jun-17 Nijmeegse Postharmonie Cultureel amateur 

22-jun-17 Hakoena Cultureel amateur 

12-sep-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

21-sep-17 Cineclub Cultureel amateur 

10-okt-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

19-okt-17 Cineclub Cultureel amateur 

29-okt-17 Wijchens kindertheater Bombarie Cultureel amateur 

3-nov-17 Wijchens Amateur Toneel Cultureel amateur 

4-nov-17 Wijchens Amateur Toneel  Cultureel amateur 

16-nov-17 Cineclub Cultureel amateur 

21-nov-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

21-nov-17 Nijmeegs Amusements Orkest Cultureel amateur 

22-nov-17 Nijmeegs Amusements Orkest Cultureel amateur 

23-nov-17 Nijmeegs Amusements Orkest Cultureel amateur 

24-nov-17 Nijmeegs Amusements Orkest Cultureel amateur 

25-nov-17 Nijmeegs Amusements Orkest Cultureel amateur 

14-dec-17 Cineclub Cultureel amateur 

15-dec-17 Culturele lunch Cultureel amateur 

Educatief: activiteiten en evenementen   

20-mrt-17 Maaswaalcollege Educatief 

27-mrt-17 Maaswaalcollege Educatief 

5-apr-17 Cultuurknooppunt - Janny Educatief 

11-mei-17 Maaswaal college Educatief 

20-jun-17 Cultuurknooppunt - Anke Educatief 

6-jul-17 Maaswaalcollege Educatief 

11-jul-17 Paulusschool Educatief 

30-okt-17 Cultuurknooppunt Educatief 

31-okt-17 Cultuurknooppunt Educatief 

6-nov-17 Cultuurknooppunt Educatief 

7-nov-17 Cultuurknooppunt Educatief 
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2.3 Verhuur  
De belangrijkste financiële levensader voor ’t Mozaïek is de exploitatie van het gebouw, meer 

specifiek de verhuur van ruimten voor (semi) maatschappelijke organisaties. Niet alleen kunnen 

met de opbrengst van verhuur het beheer van het gebouw en de daarmee verband houdende 

personele en materiële kosten in stand gehouden worden, maar de verhuuropbrengsten zijn 

vooral ook noodzakelijk om het onontkoombare verlies van het theater op te vangen. 

  

De productgroep Verhuur kent twee vormen van verhuur: 

 Permanente verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten aan sociaal- cultureel en educatie 
gerelateerde instellingen en in beperkte mate aan (semi) commerciële bedrijven. In het 
kalenderjaar 2017 huisvestte ‘t Mozaïek 46 vaste huurders 

 Periodieke en incidentele verhuur van kantoor- en bedrijfsruimten. In het kalenderjaar 2017 
heeft ’t Mozaïek onderdak geboden aan  1750 incidentele verhuringen.  

 

De prijsstelling is op basis van een vastgestelde m2-prijs voor huur- en servicekosten. Korting is 

mogelijk voor starters en voor maatschappelijke organisaties met een beperkt budget.  

In 2017 was er 6373.3 m2 beschikbaar voor permanente verhuur. Dit is ongeveer gelijk aan 2016. De 

bezettingsgraad is met 6% gestegen t.o.v. 2016 (91%) naar 97% in 2017. Er was in dit boekjaar sprake 

van 98 m2 leegstand permanente verhuur verdeeld over twee ruimtes. De Historische vereniging 

Tweestromenland is per 1 juli 2017 in ’t Mozaïek getrokken. Zij huurt vanaf dat moment in het 

souterrain 257.9 m2 t.o.v. 29.7 m2 in de periode daarvóór. Daarvóór werden die 257.9 m2 ingezet als 

incidenteel verhuurbare ruimtes, vooral als extra kleedruimtes tijdens evenementen in het theater.  

De Gemeentelijke Lokale Toegangspoort is in 2017 660 m2 gaan huren op de begane grond. In de 
zomer van 2017 is de verbouwing hiervan gereed gekomen en hebben alle organisaties er hun intrek 
genomen. Er zijn twee huurders vertrokken in 2017 maar deze ruimtes zijn direct weer verhuurd aan 
twee nieuwe huurders.  
 
Er zijn daarnaast nog 8 ruimtes met een totaal oppervlak van 469,8 m2 beschikbaar voor incidentele 
verhuur.  
 

Verhuur permanent: sociaal 

Wijchense Omroep techniek sociaal 

Diverzio sociaal 

HEART IN MIND Coaching & Training sociaal 

Logopedie Krebbers sociaal 

Logopedie Praktijk sociaal 

Psychologenpraktijk  sociaal 

Scheidingsplanner de sociaal 

Zijn en Worden sociaal 

EHBO  sociaal 

Huisartsenpraktijk de Campus sociaal 

Roeterdink Coaching sociaal 
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Talis sociaal 

ZZGzorggroep Thuisbegeleiding sociaal 

Driestroom sociaal 

Ayurveda sociaal 

MeerVoormekaar sociaal 

Rode Kruis sociaal 

Secreatriaat Sociaal Wijkteam sociaal 

vluchtelingenwerk VWON sociaal 

Jeugdbescherming Gelderland sociaal 

Integraal Herstel sociaal 

MEE Gelderse Poort sociaal 

RIBW sociaal 

Stichting Dichterbij sociaal 

Entrea sociaal 

bewust balans sociaal 

BWW sociaal 

CWZ  sociaal 

Haptotherapiepraktijk sociaal 

Bij Kaatje sociaal 

Logopedie Krebbers sociaal 

Logopediepraktijk Het Mozaiek sociaal 

Psychologenpraktijk Alberts Veenhuis sociaal 

Talis sociaal 

Zijn en worden sociaal 

Care division sociaal 

Verhuur permanent: cultureel 

Hakoena theaterschool cultureel 

Historische Vereniging Tweestromenland cultureel 

Moris Graffiti cultureel 

W.A.T. cultureel 

Bombarie cultureel 

Els van Rens Kunstatelier cultureel 

Verhuur permanent: educatief 

PSI Huiswerkbegeleiding educatief 

ROC educatief 

Maaswaal College educatief 

Verhuur permanent: commercieel 

Yoast commercieel 

van Toorn and associates limited commercieel 
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2.4 Cultureel Lunch café en Horeca                                                                                                                
Onze horecavoorzieningen worden in belangrijke mate ingezet als ontmoetingsplek voor 
passanten en bezoekers en vanuit een service gerichte instelling ten behoeve van onze 
huurders. 

Daarnaast biedt de para commerciële vergunning, mogelijkheden om bijeenkomsten van allerlei aard 
zoals voorstellingen, congressen, netwerkbijeenkomsten, beurzen, symposia, productpresentaties en 
vergaderingen in combinatie met het gebruik van de theaterzaal verder ‘aan te kleden’. 
 
’t Mozaïek heeft samen met partner De Driestroom gedurende de periode 2015-2017 een 
samenwerkingsverband gesloten over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking in het 
Cultureel Lunchcafé, kortweg assistent medewerkers genoemd. Aan het begin van dit jaar bleek dat 
wij niet konden voldoen aan de nieuwe financiële voorwaarden die De Driestroom tussentijds stelde, 
waardoor per 1 juli 2017 het samenwerkingsverband werd beëindigd. Toch vinden wij dat we onze 
maatschappelijk verantwoordelijkheid niet volledig waarmaken, indachtig ook de mogelijkheden die 
het hiervoor genoemde en beëindigde project ons zouden kunnen bieden. Met name binnen het 
Cultureel Lunchcafé moeten er mogelijkheden zijn om een project te starten dat enerzijds kansen 
biedt voor mensen met een beperking en dat tegelijkertijd zorgt voor meer gezelligheid, 
bedrijvigheid en sfeer. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe 
samenwerkingspartner. We bieden op dit moment ruimte aan mensen met een arbeidsbeperking om 
zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld binnen het team beheer. We hebben inmiddels enige kennis 
en ervaring op het gebied van begeleiding en bieden met of zonder externe hulp dan ook de nodige 
support. 
 

3. PERSONEEL, BESTUUR EN DIRECTIE 

 
 



 
 
 

 

Activiteitenverslag 't Mozaiek 2017 Pagina 11 

 

3.1 Personeel  

Vanuit de grondgedachte dat een zichzelf respecterende sociaal-culturele en educatieve instelling 
een goed sociaal arbeidsvoorwaardenbeleid voert, is in 2017 gezocht naar een passende CAO. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen de CAO Nederlandse Podia toe te passen. Per 1 januari 2018 is ‘t 
Mozaïek officieel toegelaten tot de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia. 
 
De omvang van personeel met een vast dienstverband, is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 
5,78 fte (2016: 5,64 fte) verdeeld over 12 medewerkers (2016: 10) exclusief directie. De incidentele 
inhuur voor wat betreft de horeca steeg in 2017 naar 3,21 fte (2016: 2,4 fte)  
 
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Dat geldt zeker ook voor ’t 
Mozaïek. Met vele vrijwilligers, waaronder gastvrouwen en gastheren, technici en receptionistes, is 
deze groep van onschatbare waarde voor onze organisatie.  We kunnen stellen dat ’t Mozaïek zonder 
hun gewaardeerde bijdrage, morgen zou moeten sluiten. We willen ze daarom ook koesteren en 
ondersteunen. In 2017 waren er 50 vrijwilligers actief (2016: 46).  
 
3.2 Bestuur en directie 
’t Mozaïek hanteert het zogenaamde ‘bestuur-model’. 
Bij het bestuur-model is het hele bestuurlijk proces in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat 
uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen en delegeert de uitvoering aan de directie. 
Procedures en reglementen zijn vastgelegd in de statuten en directiereglement. In 2017 is er circa 
0,67 fte directie ingehuurd. 
 
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 
Voor de cultuursector geldt dat het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en 
verantwoording zwaarder is gaan tellen. ’t Mozaïek is zich hiervan bewust en hanteert de 
Governance Code Cultuur. 
 
Op 31 december 2017 bestond het bestuur en directie uit de volgende personen: 
De heer Ton Roes (directeur a.i.) 
De heer Jos van der Knaap (voorzitter ) 
De heer Marc van de Ven (penningmeester) 
De heer Ron Ruiken (secretaris ) 
Mevrouw Monique Vroemen (bestuurslid ) 
De heer Ton Jacobs (bestuurslid) 

 

4. FINANCIEEL 
 
Het boekjaar 2017 was een bijzonder succesvol jaar met hoge bezoekersaantallen voor het theater, 
talloze activiteiten en evenementen en een zeer hoog verhuurpercentage. Ondanks de stijgende 
vraag naar de diensten van ‘t Mozaïek, heeft dit helaas niet tot een positief financieel resultaat 
geleid. De financiële positie staat de laatste jaren onverminderd onder druk. 
 
Het uitgangspunt dat het rendement uit verhuur- en horeca-activiteiten enerzijds het negatieve 
resultaat van het theater moet compenseren en anderzijds een buffer moet bieden voor de 
ontwikkeling van de organisatie en het (groot) onderhoud, blijkt lastig.  
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Door het negatieve exploitatieresultaat is er in 2017, evenals in voorgaande jaren, niet gedoteerd 
aan de bestemmingsreserve. Extra en noodzakelijke kosten die niet of onvoldoende werden begroot, 
moesten derhalve op het werkkapitaal worden ‘verhaald’. Het bestuur heeft de financiële positie en 
de forse druk op de kwaliteit van diensten en producten erkend en de interim-directeur begin 2017 
de opdracht gegeven om het transitieplan van 2016 aan te scherpen en uit te voeren. Primair doel is 
de bedrijfsvoering te optimaliseren.  
 
De eerste stappen voor de transitie op het gebied van personeel, administratieve organisatie en ICT, 
zijn in 2017 succesvol gezet. De personele meerkosten voortvloeiend uit de onderhoudsinhaalslag en 
een deel van de meerkosten voor noodzakelijke automatisering, zijn structureel. Deze konden door 
de hogere omzet van de verhuurcapaciteit, o.a. door de komst van de Lokale Toekomstpoort Zorg, 
voor een deel opvangen worden. 
 
In het afgelopen boekjaar heeft de gemeente een toezegging gedaan om een gedeelte van de 
noodzakelijke investeringen in het theater te willen financieren. Door de hierdoor ontstane vrijval 
van de voorziening toont de jaarrekening  een positief resultaat. 
  

5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN EN NIEUWE INITIATIEVEN 
 
Om onze missie waar te maken, willen we ons verder ontwikkelen als maatschappelijk ondernemer. 
Met ’t Mozaïek willen we nog meer midden in de lokale samenleving staan als partner van de 
gemeente, het onderwijs, verenigingen, instellingen en bedrijven. Daarom ook verstevigen we onze 
samenwerking met partners met een vergelijkbare doelstelling, zoals de Bibliotheek. Ons krappe 
financiële speelveld vraagt daarbij continu om aandacht. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe 
klantgroepen, concepten, producten en diensten, zelfstandig of in co-creatie.  
 
Met name binnen ons Cultureel Lunchcafé moeten er mogelijkheden zijn om een project te starten 
dat enerzijds kansen biedt voor mensen met een beperking en dat tegelijkertijd zorgt voor meer 
gezelligheid, bedrijvigheid en sfeer en waarmee dan anderzijds ook wat extra geld verdiend wordt 
om onze kerntaken te kunnen waarmaken. Op dit moment zijn we in gesprek met een 
samenwerkingspartner die ons op dit terrein zouden kunnen ondersteunen.  
 
Wij zijn betrokken bij de oprichting van ‘De Vereniging Gelderse Podia’. Deze is in het leven geroepen 
door een groep van Gelderse kleine en middelgrote theaters. Namens ’t Mozaïek heeft onze 
programmacoördinator zitting in het bestuur. De ‘VGP’ wordt gesprekpartner van de Provincie 
Gelderland en heeft kennisdeling en samenwerking als doel. Dit kan resulteren in een extra financiële 
bijdrage van de provincie voor ‘kwetsbare programmering’. In onze situatie geldt dat voornamelijk 
voor voorstellingen in het Cultureel Lunchcafé. 
 
Pro Podium is een initiatief van Theater ’t Mozaïek om talentontwikkeling in de regio Wijchen te 

bevorderen. Dankzij een partnership met de Rabobank Rijk van Nijmegen en daardoor samenwerking 

met Cultuurmij Oost heeft het theater nu de kans om Pro Podium verder te ontwikkelen. Hiervoor 

zoeken wij samenwerking met culturele verenigingen, theater- en muziekscholen, overkoepelende 

cultuurorganisaties en collega-podia. Op die manier gaan we gezamenlijk op zoek naar talent en 
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creëren we zoveel bekendheid dat het talent uiteindelijk zelf Pro Podium en dus een professioneel 

podium vindt. 

 
Om recht te doen aan  de zwaarwegende kritische succesfactoren: ‘de kwaliteit, gastvrijheid en 
duurzaamheid van de accommodatie en de voorzieningen’ zijn er op korte en middellange termijn 
forse investeringen nodig om de accommodatie en de voorzieningen aan de eisen van deze tijd te 
laten voldoen. In 2018 wordt het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) aangepast en de herberekening 
zal tot een aanpassing leiden van de begroting en exploitatie. Op langere termijn, ook als het gaat om 
volledige verduurzaming van het gebouw, is een nog forser bedrag nodig.  
 
Niettemin ligt de focus van het bestuur, de directie en de staf bij het voeren van een gedegen 
financieel beleid en beheer en bij een zorgvuldige afstemming van kosten en baten. In vervolg op de 
transitie in 2017 die vooral was/is gericht op verbetering van de bedrijfsvoering, zal in de komende 
jaren daarom de aandacht maximaal uitgaan naar nieuwe of uitbreiding van bestaande 
verdienmodellen, die ons extra mogelijkheden moeten bieden om onze financiële positie duurzaam 
te verstevigen.  


