Beleidsplan Stichting Cultureel Centrum Heerde (CCH) 2015-2020
Algemeen
De Stichting is opgericht op 22 mei 1975 en heeft ten doel het bevorderen van de culturele
manifestaties in de gemeente Heerde. Het fiscaal nummer is 50.35.715
Inleiding
Sinds haar oprichting verzorgt het CCH in het Dorpshuis te Heerde ieder seizoen een
gevarieerd programma met professioneel toneel, cabaret, muziek en muziektheater.
De laatste jaren worden ieder seizoen minimaal 14 voorstellingen geprogrammeerd. Onder de
bezoekers bevinden zich veel ouderen voor wie theaterbezoek in Zwolle of Apeldoorn een
bezwaar is of de drempel te hoog. Het lokale theater in Heerde wordt positief gewaardeerd
om zijn ongedwongen sfeer en persoonlijke aandacht voor de gasten. Voor de jeugd bestaat de
mogelijkheid voor half geld de voorstellingen bij te wonen. Gelet op de bezoekersaantallen
mogen we concluderen dat de programmering van het CCH in een behoefte voorziet, maar
constateren we ook dat, behalve de culturele belangstelling in het algemeen, de jongere
bezoekers meer gestimuleerd moeten worden voorstellingen bij te wonen.
Sinds de ingebruikname van de nieuw gebouwde locatie, gevestigd in één van de MFA's die
de gemeente heeft gerealiseerd, zijn de kosten van de exploitatie (m.n. techniek en ticketing)
aanzienlijk toegenomen.
Uitgangspunt voor de formulering van het toekomstig beleid is dat het CCH de huidige
omvang en kwaliteit van het programma wil handhaven en ook de jeugd hierbij meer wil
betrekken .
Financieel beleid
In januari 2008 is de subsidie door de gemeente fors teruggebracht. Sindsdien is deze niet
meer verhoogd, noch geïndexeerd. Dit vraagt veel creativiteit van het bestuur. Tevens wordt
naarstig gezocht naar mogelijkheden het budget te verruimen
Handhaving van omvang en kwaliteit van ons programma betekent dat naast de
Gemeentelijke subsidie ook een aanzienlijk bedrag aan andere inkomsten gevonden moet
worden.
Het zou zeer gewenst zijn voor de Gemeente Heerde en het CCH als het gemeentebestuur erin
zou slagen (evt. in gezamenlijk overleg met de andere Gemeenten op de Noord-Veluwe)
Provinciale subsidies te genereren.
Andere mogelijkheden om meer inkomsten te genereren zijn:
- meer jeugd als bezoekers bij de voorstellingen,
- baten en lasten per voorstelling nog meer afwegen,
- sponsoring

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt, behoudens vergoeding van gemaakte kosten, geen bezoldiging.

Jeugd
Het is zeer gewenst de jeugd meer bij onze voorstellingen te betrekken. Door gesprekken met
de CKV-docenten van de middelbare scholen in Heerde en Epe en overleg met de directeur
van het Cultuurplein en de bibliotheek hopen we dit tot stand te brengen.
Hierdoor hopen we dat de programma's bij de jeugd onder de aandacht wordt gebracht en zij
gestimuleerd gaan worden om naar de voorstellingen te komen.
Baten en lasten
Onze toegangsprijs wordt in hoge mate bepaald enerzijds door de concurrentie en anderzijds
door de uitvoerende artiest. Voor theatervoorstellingen gelden afspraken met garanties en/of
partages, waarbij de entreeprijs mede door de impresariaten wordt bepaald en contractueel
vastgelegd. Bij tegenvallende bezoekersaantallen moet er al snel (veel) geld bij. Deze
problematiek zou provinciaal en landelijk bespreekbaar gesteld moeten worden!
Naast kwaliteit zullen keuzes voor een bepaalde voorstelling nog strenger dan voorheen
gemaakt moeten worden op de verwachte bezoekersaantallen. Hierbij staan wij ook meer dan
voorheen onder invloed van onze verhuurder, het Dorpshuis, van wie wij bij de uitvoering van
onze voorstellingen erg afhankelijk zijn.
Sponsoring
Door de huidige economische omstandigheden blijkt het verwerven van sponsorgelden
bepaald geen sinecure!
We moeten onverminderd proberen het Heerder bedrijfsleven en particulieren te interesseren
voor en te betrekken bij het culturele leven in Heerde. Hiervoor blijven we ideeën
ontwikkelen en moeten zaken verder uitgewerkt worden.
Toekomst
Willen we het culturele aanbod op het huidige niveau handhaven dan blijft financiële
ondersteuning noodzakelijk.
Voor de komende theaterseizoenen zullen we ons uiterste best doen interessante programma's
te blijven realiseren, ondanks de zeer beperkte subsidie van de gemeente Heerde.
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