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2020 moest een feestelijk jaar worden. We zouden, op alle fronten, onze resultaten van 2019 
overtreffen. Met grootse musicals, met een rijke programmering, met de eigen productie Aan de 
vooravond, met grote en ook meerdaagse congressen, met veel amateurkunstvoorstellingen en met 
de viering van 55 jaar Orpheus. Op 12 maart, de verjaardag van Orpheus, kwam aan een veelbelovend 
jaar al een einde.  

In dit jaarverslag 2020 dan ook geen vergelijkingen met eerdere jaren en zelfs niet met de begroting 
2020 of de reguliere prestatieafspraken. Alle vergelijkingen gaan mank in een jaar waarin we als 
organisatie op de proef werden gesteld. Onze wendbaarheid en weerbaarheid is getest, ons 
ondernemerschap en doorzettingsvermogen uitgedaagd. Het was geen gemakkelijk jaar. Iedere 
medewerker heeft zijn of haar eigen verhaal. Van familieleden die werden verloren tot zelf Corona 
krijgen, van wekenlang kinderen thuis lesgeven tot je werk en je passie niet kunnen uitvoeren, van het 
alsmaar verplaatsen van voorstellingen en congressen tot het weer annuleren van voorstellingen en het 
informeren van kaartkopers. 

Team Orpheus bleek sterker dan Corona. Het virus kreeg ons er niet onder. Er werd over afdelingen 
heen samengewerkt, nieuwe concepten werden bedacht en uitgevoerd, kantoren werden opgeknapt, 
het pand werd Coronaproof gemaakt, we haalden geld op voor de 3FM actie voor het Rode Kruis. We 
keken, en kijken, naar wat wel kan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze bezoekers, artiesten 
en al onze andere relaties. We gingen in gevoel en communicatie van Blijf gezond & Tot snel (mrt-
mei) via #LieverLive (jun-okt) naar Doorgaan zit in onze cultuur (nov-dec).  

Zonder overheidssteun redden wij het niet. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de gehele culturele 
sector en heel veel andere sectoren. Onze dank gaat uit naar het Rijk, Fonds Podiumkunsten, de 
Provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn voor de geboden financiële Coronasteun. Het was 
en is hard nodig. Voor een toekomstbestendig en vitaal Orpheus voor alle inwoners van stad en 
dorpen, voor bezoekers uit de regio en voor bezoekers van ver daarbuiten. Om onze plannen en 
ambities uit ons Beleidsplan 2021 – 2024 uit te voeren en waar te maken.  

In ons jaarverslag 2019 schreven we: “Voor het tweede jaar op rij 
schrijft Orpheus mooie resultaten. Deze zijn ook noodzakelijk om een 
buffer (reserve) op te bouwen voor mindere tijden. Naar verwachting 
zal 2021 een financieel lastig jaar worden, omdat dan de effecten van 
de gemeentelijke bezuinigingen, de huurverhoging (vanwege de 
investering in de vernieuwing van de Trekkenwanden) en de OZB-
verhoging merkbaar en zichtbaar zullen zijn”. Ook nu weten we dat 
ons in 2021 en verder zware financiële tijden wachten. Onze over 
2020 opgebouwde Coronabuffer is daarom geen luxe maar 
noodzaak. Onzeker is welke wissel de hele coronapandemie trekt op 
de sector, de makers (het aanbod), het consumentenvertrouwen en 
de zakelijke congres- en eventmarkt. Het blijven dus spannende 
tijden, die wij alleen samen het hoofd kunnen bieden. Aan ons zal het 
niet liggen. Doorgaan zit in onze cultuur.  

Mirjam Barendregt, Directeur-bestuurder Schouwburg en Congrescentrum Orpheus NV 
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2020 
een jaar in 12 maanden 
 
 

januari 
De programmering en alle andere activiteiten zijn een voorbode 
voor een goed jaar. Jeugdvoorstellingen in de eerste week, de 
Masterclasses, wijnconcerten met een toast op het nieuwe jaar, 
Waylon en Patrick Laureij spelen de zaal plat. Een avond met 
voorproefjes voor wat de komende maanden te verwachten is. 
Op 19 januari geven 45 Apeldoornse senioren voor een 
uitverkochte Rabobankzaal, na maanden oefenen, hun uitvoering 
Dans met mij de Danzon. Na afloop wordt er door gedanst, met 
het publiek, in de foyer. Op 26 januari wordt het 
herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch geopend. Over 
enkele weken starten de repetities van Aan de vooravond. 

 

februari 
Voor een dag, op zondag 2 februari, is Orpheus weer het 
hoofdkwartier van de Midwintermarathon. Eerder die week is de 
partnerovereenkomst voor vijf jaar getekend. Op 12 februari is het 
Sportgala Apeldoorn terug van weggeweest en worden de 
sporters gehuldigd. Op 24 februari is de perspresentatie van de 
cast en crew van Aan de Vooravond. De repetities starten en in 
de regionale en lokale pers verschijnen interviews en verhalen. De 
voorbereidingen voor de viering van 55 jaar Orpheus op 12 maart 
zijn in volle gang. 

 

maart 
Op zondag 8 maart is de première van de Medialane & Theateralliantie productie Hello,Dolly! in het 
Nieuwe Luxor met Simone Kleinsma, Paul de Leeuw, Jorgen Rayman en Freek Bartels in de 
hoofdrollen. Een uitbundig Broadwayspektakel. In 2020 vijf weken, 35 voorstellingen, in Orpheus te 
zien en naar verwachting 40.000 bezoekers in ons theater. Op 12 maart is Orpheus ingericht als 
festivallocatie in jaren ’60 stijl. ’s Avonds wacht een gratis toegankelijke sixties party en daarvoor een 
funrun door het pand waarvan de opbrengst naar Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst gaat, lokale 
proeverijen en de opening van ons restaurant onder de nieuwe naam O55. De dag is begonnen met 
Heel Apeldoorn Bakt, het versieren van cup cakes op basisscholen en het uitdelen van 55 taarten aan 
55 Apeldoorners die ook iets te vieren hebben. Na de persconferentie wordt alles afgeblazen. Geen 
feest. Waarom niet een dag later, vrijdag de 13e….. Wat wel doorgaat op die dag is de eerste 
huwelijksvoltrekking ooit in Orpheus en zelf het feest mag doorgaan met maximaal 100 gasten. Glenn 
& Jeroen kijken terug op een geweldige dag. Vanaf 17 maart zijn we echt gesloten en zitten alle 
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medewerkers thuis. We denken eerst nog tot 6 of 20 april, maar het blijkt dat we tot 1 juni gesloten 
moeten blijven. In maart dus ook geen twee weken Annie, de musical, geen beursvloer van Stichting 
Present. Goed nieuws is er deze maand ook met de toekenningen van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het VSBfonds. Dankzij deze bijdragen kunnen wij de komende jaren onze 
cultureel-maatschappelijke rol uitbouwen en verstevigen. Sterker nog, daar kunnen we nu wel mee 
door. 

april 
De repetities van Aan de vooravond waren 
in maart al stilgelegd. En dan valt ook het 
besluit. De voorstelling zal dit jaar niet 
gespeeld worden. De viering van 75 jaar 
vrijheid valt in het water door de 
coronabeperkingen. De gehele 
programmering tot aan de zomer valt 
eruit. Verplaatsen? Annuleren? 
Informeren. De branche maakt collectief 
afspraken hoe om te gaan met de schade 
en de lasten te verdelen. Naast onze eigen 
kosten en gederfde inkomsten, betalen wij 
aan producenten en makers € 92.500 aan 
schadevergoedingen. Om het publiek te 
bewegen niet massaal geld terug te 

vragen, is daar de landelijke actie ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Er is intensief, digitaal overleg met 
theaters in de regio, binnen de sectie Concertzalen en Orpheus heeft zitting in de VSCD-lobbygroep. 
De ernst van de situatie is in beeld en de lobby wordt ingezet voor generieke en specifieke steun. De 
komende maanden is die brede lobby nog net geen dagtaak van de directie. Alle zakelijke evenementen 
en congressen tot en met augustus zijn geannuleerd en ook nieuwe vraag stagneert. Medewerkers 
worden via Corona Updates regelmatig geïnformeerd en de onderlinge band wordt op peil gehouden 
door de Interne Nieuwsbrieven die in een hogere frequentie verschijnen. De maand wordt afgesloten 
met de Orpheus Pubquiz. 

 

mei 
In mei kwam het bericht dat er versoepelingen aan zaten te komen. Vanaf 6 mei ging het team 
Podiumtechniek weer aan het werk in Orpheus. Er was tijd voor gepland en extra onderhoud en er 
werden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Trekkenwanden in de Hanoszaal en Rabobankzaal. 
Een week later waren er, na bijna twee maanden, ook weer medewerkers op kantoor; op afstand en af 
en toe. Door alle onzekerheid viel de grootste zekerheid uit het theater ook weg: Geen dikke 
seizoensbrochure 20/21 en geen presentatieavond van het nieuwe seizoen. Intern werd een 
anderhalvemeterwerkgroep ingesteld om de heropening met bijbehorende protocollen voor horeca, 
theater en congressen op te stellen en te implementeren. In de maanden die zouden volgen, werden 
protocollen keer op keer aangepast. Iedere persconferentie zorgde voor aanpassingen. Het ASK 
Theater besluit in overleg om de productie voor 2020 niet te gaan maken. De toekomst is te onzeker. 
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juni 
Op 1 juni mochten de theaters weer open. 
Met de bekende maatregelen en met 
maximaal 30 bezoekers per ruimte. We 
besloten tot drie avonden per week 
Theaterdiners, dineren in O55 met een 
voorstelling/concert tijdens het eten of na 
afloop, en kinder- en jeugdvoorstellingen. 
Ook wisten zakelijke relaties de weg naar 
Orpheus te vinden voor vergaderingen. De 
publieksenquêtes leverden ons warme en 
positieve reacties op. Men had het theater 
gemist, genoot van de heerlijke avonden en 
voelde zich optimaal welkom en veilig. De 
Culturele Plein Markt, die al meer dan 50 
jaar bestaat, kon niet doorgaan. In de 

tweede week van juni zijn alle medewerkers en vrijwilligers in vier bijeenkomsten geïnformeerd over 
hoe we ervoor stonden als organisatie, hoe we naar de nabije en iets verdere toekomst kijken en wat 
de consequenties zouden zijn voor medewerkers. De boodschap: Onze inzet is zonder ontslagen of 
reorganisatie en zonder negatief eigen vermogen naar 1 januari 2022 en dat vraagt van iedereen 
flexibiliteit. Alle kantoormedewerkers draaiden deze zomer mee in het restaurant, hielpen waar nodig 
bij events of bij het placeren van het publiek. De gemeente Apeldoorn bracht directieleden van 
maatschappelijke instellingen bijeen om samen te leren van de Coronacrisis. Deze groep werkt ook nu 
nog samen en weet elkaar te vinden en te inspireren. 

 

juli 
We mochten weer meer mensen ontvangen op de 
anderhalvemeter. De capaciteit bij de Theaterdiners ging omhoog, 
er waren vergaderingen en kleine bijeenkomsten en we ontvingen 
zes Apeldoornse basisscholen met hun Groep 8 Musicals. Op 6 juli 
praatten we de Vrienden van Orpheus bij over de stand van zaken 
in twee sessie. Hoe staat Orpheus ervoor en wat doen we vanaf 
september 2020. Achter de schermen werkten we aan het 
projectplan voor LOO, zodat de fondsenwerving voor deze 
muziektheaterproductie kon starten. Beoogde uitvoering vanaf 22 
september 2021. We kijken vooruit.  
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augustus 
De Trekkenwanden werden opgeleverd, maar zouden voorlopig grotendeels werkeloos blijven. Het 
team Podiumtechniek verbouwde de grote zaal naar een coronaproof anderhalvemeter zaal, zodat we 
niet 350 gasten kunnen ontvangen in een zaal met 1286 stoelen, maar 444 bezoekers. Door deze 
ingreep was Orpheus een aantal maanden de grootste theaterzaal van Nederland. Ook werden meters 
rode loper gelegd, stoeltafeltjes en bijzettafeltjes aangeschaft, met dank aan het Kickstart Fonds, om 
zo de theaterbeleving in coronatijd te veraangenamen. Tijdens de NJO Orpheus Mini Muziekzomer 
vond medio augustus het eerste grote concert in de verbouwde Hanoszaal plaats en bovendien een 
uitstekende testcase voor ons team. We waren er klaar voor. In de laatste week van de schoolvakantie 
trok de KinderKaravaan met een smakelijke voorstelling langs de parken van Apeldoorn. 

 
september 
In de maanden juni en juli is een geheel nieuwe programmering gemaakt voor de laatste maanden van 
2020. Met enkele verplaatste voorstellingen, enkele voorstellingen die in de planning stonden, maar 
vooral veel nieuw, anders en kleiner. Het was een grote puzzel. Groot was de vreugde dat we echt van 
start konden. Op 7 september startte de kaartverkoop en presenteerden we het programma live in 
Orpheus voor theaterliefhebbers. Drankje mee in de zaal en na afloop gelijk naar huis. Het was wennen, 
maar er heerste een opgewonden sfeer. We mogen weer. Kleine live events, vergaderingen, maar ook 
hybride events vonden volop plaats in september. We merkten dat er behoefte was aan de ontmoeting; 
en ook hier gold #lieverlive. 
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Waar alle festivals gedurende de zomer werden afgelast, kon de tweede editie van het eigen jazzfestival 
Generations doorgaan op 19 september mede dankzij de financiële bijdragen van Sena Performers en 
Provincie Gelderland. Aangepast, met minder publiek, maar niet minder enthousiast. Voor veel 
muzikanten en bands was het de eerste of tweede keer dat weer werd opgetreden voor live publiek. 
De dankbaarheid en het enthousiasme werd breed gedeeld. Half september werd ook het Beleidsplan 
2021 – 2024 bij de gemeente ingediend. Het beleidsplan is in de eindfase aangepast aan de 
coronarealiteit, zonder in te boeten op de ambities en doelstellingen voor 2024. Onze interne 
seizoensopening, de kick off, stond in het teken van onze cultureel maatschappelijke rol en onze 
transitie naar Orpheus Open, naar MeeMaakPodium. Als collectief, samen met orkest de ereprijs, 
Gigant en NJON, Talent in Live Muziek presenteerden we ons aanbod aan de amateurkunst. En 
ondertussen trokken we met voorstellingen in de Rabobankzaal en Hanoszaal volle zalen met Yentl & 
De Boer, Michael Pilarczyck, Ellen ten Damme en Sven Ratzke. Soms tot twee keer op een avond ruim 
400 mensen. 
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oktober 
Het aantal coronabesmettingen in Nederland steeg. Strengere maatregelen werden afgekondigd. Wij 
adviseerden onze bezoekers dringend een mondkapje te dragen, zolang men niet op de eigen plek zat. 
Ook medewerkers droegen in de publieke ruimten een mondkapje. Waar veel podia nog maar dertig 
mensen per zaal mochten ontvangen, kreeg Orpheus 
ontheffing. We mochten nog steeds op de 
anderhalvemeter respectievelijk 66, 157 en 444 gasten 
ontvangen in onze drie zalen. Het bleek van korte duur. 
Vanaf 14 oktober moest de horeca weer dicht en 
mochten ook wij nog maar dertig mensen per zaal 
ontvangen. Daar ging onze zorgvuldig samengestelde 
programmering, onze volle zalen. Geen Daniel Arends, 
geen Patrick Laureij, geen Phion. Artiesten de willen 
spelen voor dertig mensen, soms twee keer per avond, 
blijven welkom. Vaak kan het voor de artiesten niet uit. 
De tweede huwelijksvoltrekking, ooit en van dit jaar, 
vond plaats in Orpheus. De audities voor SHOW 
Apeldoorn 2020 leverde bijzonder Apeldoorns talent op 
voor de eindejaarsshow. 

 

november 
Op 3 november kookte de directie voor de eigen 
keukenbrigade, terwijl ook naar de persconferentie werd 
gekeken. Van 4 tot en met 18 november moesten we 
voor de tweede maal dit jaar volledig dicht. Alleen 
streaming /digitale meetings mochten en repetities door 
beroepsbeoefenaars. Op 19 november mochten we 
weer open voor 30 gasten per ruimte, maar nog steeds 
moest de horeca gesloten blijven. In november waren er 
kookworkshops voor eigen medewerkers. En online 
gesprekken over het versterken van de sociale cohesie in Apeldoorn in coronatijd. De focus ligt op 
jongeren en ouderen. Ook in deze laatste weken volop programmering voor slechts dertig mensen 
publiek zoals Amazing Asia van Introdans, Anne Neuteboom en Dolf Janssen. Zij speelden allemaal 
meerdere voorstellingen. 
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december 
Op 1 december wordt het dragen van een 
mondkapje verplicht in publieke ruimtes. Publiek 
en medewerkers waren er al aan gewend. De 
introductie kost geen enkele moeite meer. De 
protocollen worden voor de laatste keer 
aangepast dit jaar. Het programma voor het 
eerste kwartaal 2021 verschijnt. Ondanks alle 
moeilijkheden en uitdagingen een afgewogen, 
divers en aantrekkelijk programma. Het publiek 
reageert enthousiast. De voorstelling Laura H. 
van Toneelgroep Oostpool staat in december 
een week in Orpheus en daarna worden de 
deuren voor publiek dit jaar definitief gesloten. 

Om ons trouwe publiek, dat ook zoveel te verduren kreeg, te bedanken kregen zij de mogelijkheid een 
rijk versierde Orpheus-chocoladeletter, chefs erwtensoep of chocolade desserts voor kerst te 
bestellen. € 5,55, vriendenprijzen. Niet alleen Buyer & Cellar van Freek Bartels en Paul & Simone met 
hun programma Zonder jou mochten niet doorgaan; ook SHOW Apeldoorn moest afgelast. Onze eigen 
collega’s blijven actief en komen met ideeën. Zo worden de eigen kantoren geschilderd en onder 
handen genomen, wordt een plan uitgewerkt, ingediend en goedgekeurd om Apeldoornse jongeren 
(13-25 jaar) in deze winter meer perspectief te geven door het bieden van activiteiten. Op 24 december 
sluiten we echt voor iedereen even de deuren tot en met 3 januari. Tijd om bij te tanken en in klein 
comité de feestdagen te vieren. Maar voor het zover is lopen we met een groot deel van ons team voor 
het Rode Kruis in de 3FM Serious Request actie. Op 18 december lopen we 313 kilometer en daarmee 
zamelden we € 2.050,00 in. Ook dat deden we op veilige afstand, maar wel samen.  
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2020 
het jaar in cijfers  
totaal 658 182.219 678 182.868 3% 0% 
 
In de periode 1 januari – 12 maart 2020 waren de voorstellingen tot 1 juli 2020 in de verkoop en slechts 
enkele voorstellingen of concerten na die tijd. In die periode werden 33.863 kaarten verkocht. In 2020 
zijn 247 voorstellingen niet doorgegaan: 135 voorstellingen werden geannuleerd en 112 voorstellingen 
zijn verplaatst. 

Om al die wijzigingen te communiceren zijn 63.686 mails gestuurd naar kaartkopers. 

Na de zomer was alleen programmering mogelijk voor sterk gereduceerde aantallen en dat betekende 
dat het aantal tickets op 31 december 2020 over 2020 uitkwam onder de stand van 1 januari 2020. 

    2020 
Verkoopstand per                        Tickets 
1 januari 2020    61.049 
12 maart 2020    94.912 
31 december 2020    58.810 

7 2018 ‘18 t.o.v. ‘ 
Voorstellingen, concerten en overige activiteiten 

  2020  2020 
             Activiteiten                    Bezoekers 
Voorstellingen & concerten      200                               52.572          
Amateurvoorstellingen        45                                                  5.302 
Randprogramma        17    1.621 
Subtotaal         262                                                59.495  
Congressen & events        79   5.604 
Totaal      341  65.099 

 

Randprogramma zijn inleidingen of nagesprekken bij voorstellingen, repetities, lessen en workshops 
voor voorstellingen in en van Orpheus, voorbereidingsbijeenkomsten van Gastprogrammeurs, 
SeniorenProgrammaRaad en dergelijke 

  
Educatie  2020  2020 
                     Activiteiten              Leerlingen 
Schoolvoorstellingen  4 1500  
CKV  27 94  
Randprogramma  4 130  
Totaal  35 1724  
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financiën:  
een negatief operationeel resultaat 
maar dankzij coronanoodsteun geen 
verlies 
 
In 2020 noteert Orpheus een positief resultaat van € 554.000 na belasting. Dit resultaat is te danken 
aan de in 2020 ontvangen Coronanoodsteun van het Rijk (via Fonds Podiumkunsten), die is gematcht 
door de gemeente Apeldoorn (met dank aan de provincie Gelderland). Nadrukkelijk moet vermeld 
worden dat deze noodsteun eenmalig is en ook bedoeld is voor en gebruikt wordt in 2021 om de 
negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie in dat jaar te dekken. Covid-19 zal naar verwachting 
heel 2021 domineren en dan is het goed om de algemene reserve op orde te hebben, zodat klappen 
op de korte en middellange termijn opgevangen kunnen worden en bovendien de lange termijn 
investeringen in gebouw en onderhoud niet in gevaar komen. Ook verwachten wij meer inzet en 
investeringen te moeten doen in publiekswerving en -werking en in de culturele programmering. Zonder 
alle overheidssteun zou Orpheus in 2020 uitgekomen zijn op een negatief  operationeel (uit normale 
bedrijfsvoering) resultaat van € 877.000. Dit negatieve resultaat is geheel te wijten aan de verplichte 
sluiting en de beperkte mogelijkheden door Covid-19. 

 

we voldoen aan de richtlijnen 
We verkrijgen een belangrijk deel van onze middelen uit subsidiebijdragen van de gemeente Apeldoorn. 
Ongeveer de helft daarvan vloeit terug naar de gemeente in de vorm van huur voor het pand dat in 
eigendom is van de gemeente. Schouwburg en Congrescentrum Orpheus voldoet aan de voorwaarden 
die de gemeente aan de subsidie verbindt, zoals die zijn vastgelegd in subsidieverordeningen en de 
hierop van toepassing zijnde richtlijnen. De prestatieafspraken 2020 zijn al in het begin van het 
uitbreken van de coronapandemie door de gemeente buiten werking verklaard. De verantwoording van 
de exploitatie geschiedt door middel van een accountantsverklaring. De realisatie met betrekking tot 
activiteiten en bezoekers, die wel door zijn gegaan, zijn door middel van interim- en 
jaarrekeningcontrole geverifieerd door de accountant. Uit de interim- en eindcontrole van De Jong & 
Laan blijkt dat de (financiële) processen van Orpheus op orde zijn. 

 
Orpheus werkt ook volgens de principes van de Governance Code Cultuur. Het toepassen van de 
code is door de Raad van Commissarissen in maart 2019 vastgesteld en jaarlijks in januari bespreekt 
de RvC de toepassing van de code in de eigen evaluatievergadering.  
Orpheus onderschrijft de Fair Practice Code en daar waar wij zicht en invloed hebben op de 
bezoldiging, houden wij ons aan geldende honorariumrichtlijnen.  

Met inachtneming van onze mogelijkheden en ons werkgebied hanteren wij de Code Diversiteit & 
Inclusie. Wij maken actief werk van diversiteit en inclusiviteit door onze brede, op verschillende 
manieren toegankelijke programmering, door voorstellingen via audiodescriptie toegankelijk te maken 
voor visueel gehandicapten en door gerichte kortingen voor minima (Regelrecht) en CJP. Onderdeel 
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van ons Beleidsplan 2021 – 2024 is te kijken waarin wij nog kunnen verbeteren waar het de Code 
Diversiteit & Inclusie betreft. Dit jaar is in augustus een startnotitie geschreven, die vervolgens begin 
oktober met een brede medewerkersdelegatie is besproken. Ook is in die bijeenkomst de scan 
gezamenlijk uitgevoerd en zijn actiepunten benoemd en vastgelegd. De actiepunten betreffen 
programmering, personeel, samenwerkingspartijen en diversiteit bezoekers, bezoekersbenadering en 
wijkaanpak. 

organisatie: 
het zijn de mensen 
die het doen 
 

de organisatie 
Op 31 december 2020 had Orpheus een vaste formatie van 39 medewerkers, 34 fte. (2019: 38 
medewerkers, 34 fte). Er waren twee aflopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de vaste formatie; 
deze zijn beiden verlengd. Ten gevolge van de Coronapandemie zijn van veel medewerkers in de 
Publieksservice de tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd. In 2020 is van 35 mensen met een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst afscheid genomen, hiervan waren er 27 werkzaam in de 
Publieksservice. De inzet Publieksservice vertegenwoordigde in 2020 16 fte (2019: 21 fte). Door de 
Coronamaatregelen, waaronder het placeren van publiek en het afnemen van gezondheidschecks 
moesten veel meer medewerkers ingezet worden dan normaal. In 2020 zijn 11 stage- en 
werkervaringsplaatsen geboden aan MBO en HBO studenten (2019: 24).  

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2020 was 
4,30% (2019: 3,54%). Dit is een stijging ten opzichte 
van 2019 veroorzaakt door de verplichte quarantaine 
periode bij een positieve covid-19 test.  

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs, ons 
kapitaal om onze ambitie en doelstellingen te realiseren. 
We willen daarom een werkomgeving creëren en 
behouden waar creativiteit, pro-activiteit en collegialiteit 
voorop staan en gewaardeerd worden. Goed 
werkgeverschap en stimulerend leiderschap staan 
daarvan aan de basis.  In 2020 is een nieuwe set 

kerncompetenties geformuleerd, in nauw overleg met management en OR, en daarmee een nieuwe 
functionerings- en beoordelingssystematiek geïntroduceerd voor 2021. 

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren kent de cao Nederlandse Podia de 80-
90-100-regeling. Zo kunnen oudere medewerkers minder uur werken tegen gunstige 
arbeidsvoorwaarden. Van deze mogelijkheid maken eind 2019 geen medewerkers van Orpheus 
gebruik, waarbij zij wel op de hoogte zijn van de regeling. In 2021 zullen twee oudere medewerkers 
met pensioen gaan. 
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Orpheus heeft per 1 januari 2021 een kleine, geplande organisatiewijziging doorgevoerd, die is 
vastgelegd in het Beleidsplan 2021 – 2024, waardoor de organisatie optimaal is voorbereid op de 
toekomst. 

directeur-bestuurder 
Orpheus kent een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen. Mirjam Barendregt is als 
directeur belast met het bestuur van de NV en is aan de raad van commissarissen verantwoording 
verschuldigd over het gevoerde beleid en beheer. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de directeur zijn vastgelegd. De bezoldiging van de directeur geschiedt op basis van richtlijnen van de 
Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. 

raad van commissarissen 
De raad bestond eind 2020 uit vijf leden: 

• De heer Pier Eringa (voorzitter) 
• Mevrouw Esther Kwaks (ook lid van de Financiële Commissie) 
• De heer Peter van Eijk 
• Mevrouw Barbara Lemstra (ook lid van de Financiële Commissie) 
• De heer Jaap Fluit 

 
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging, die voldoet aan de kaders van 
de WNT. De nevenfuncties van de leden zijn opgenomen als bijlage bij het jaarverslag. 

ondernemingsraad 
Geheel 2020 bestond de ondernemingsraad uit: 

• Marij Wools, voorzitter (Theater van de Stad & Educatie) 
• Danielle Voskamp – Woudenberg, secretaris (Congres & Evenement) 
• Alieke Odekerken (Publieksservice & Eventmanagement) 
• Francis Vlieger (Facilitair & Frontoffice) 
• Dave Aarsen (Facilitair & Frontoffice) 

 
2020 was het eerste volledige zittingsjaar van de ondernemingsraad. In december heeft de raad het 
eigen functioneren geëvalueerd evenals de samenwerking (samen) met de bestuurder. Ook heeft de 
OR de eigen kennis van wet- en regelgeving verdiept. De ondernemingsraad heeft in 2020 maandelijks 
regulier overleg gehad met de bestuurder. De ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht 
over de nieuwe competenties en de daarmee samenhangende beoordelingssystematiek. 

aandacht voor duurzaamheid 
Ons Duurzaamheidsbeleidsplan 2020 – 2024 heeft in 2020 minder aandacht gehad. De reden daarvoor 
is bekend. Wel is het pand, volgens plan, nu overal voorzien van dubbel glas. De uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid heeft daarmee geen vertraging opgelopen. 

 
 
 
 
 
Fotografie (buiten foto’s door eigen medewerkers): Marieke Dijkhof, Gea Mulder, Gerard Oltmans en Sven Scholten 
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Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Totaal bezoldiging 4.884 4.832

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.400 19.400



Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Totaal bezoldiging 4.893 4.885

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. op 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen bij en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2020;
2 de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Paragraaf ter benadrukking van gevolgen van de coronacrisis
Wij vestigen de aandacht op de toelichting omtrent continuïteit op bladzijde 7 van de jaarrekening, waarin de 
onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
 het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen;
 de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT 
2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
en

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand 
uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat 
er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij 
aandacht besteed aan de risico’s hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en 
uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 5 maart 2021
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA
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