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1. De belangrijkste ontwikkelingen in een notendop 

2018 is voor Huis van Puck een jaar geweest waarin grote veranderingen hebben plaats 

gevonden. Zo heeft ons gebouw aan kazerneplein een nieuwe eigenaar gekregen en zijn er 

flinke wijzigingen in het team van medewerkers doorgevoerd. Een en ander heeft grote 

invloed op onze organisatie (hierover later meer). 

Ook dit jaar hebben weer vele theater, dans, cabaret en muziekliefhebbers ons gebouw 

bezocht. Een groot deel deed, evenals in de voorgaande jaren, dit als actief deelnemer om te 

werken aan een voorstelling en/of optreden. Anderen deden dit om kennis op te doen bij b.v. 

via een cursus of workshop. Daarnaast bezochten mensen natuurlijk het gebouw voor een 

voorstelling, presentatie of om andere podiumartiesten te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. 

De belangstelling voor de faciliteiten en activiteiten van Huis van Puck blijft onverminderd 

groot. Enkele cijfers: het bezoekersaantal was in 2018 rond de 37000. Ongeveer 52 groepen 

repeteren wekelijks in ons gebouw en afgelopen jaar vonden er ruim 120 voorstellingen en 

presentaties plaats. Verder werden er diverse educatieve activiteiten georganiseerd. Alles bij 

elkaar een hele opgave voor het relatief kleine team van medewerkers om in goede banen te 

leiden.   

De huidige capaciteit van Huis van Puck: 11 kwalitatief goede ruimtes voor presentaties, 

voorstellingen en repetities, zijn echt nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Door de 

drukte komt het vaak voor dat we aanvragen niet kunnen honoreren simpelweg omdat op dat 

moment alle ruimtes bezet zijn. 

Huis van Puck heeft een brede functie: ook in 2018 kregen groepen en individuele artiesten 

weer  ruim baan om te werken aan hun creatieve producten. Wij ondersteunen hierbij zowel 

beginnende als meer ervaren podiumkunstenaars bij de ontwikkeling van het potentieel 

aanwezige talent. Men kan bij Huis van Puck optreden, repeteren, leren, elkaar ontmoeten en 

inspireren. Hierdoor hebben we een belangrijke facilitaire, educatieve en netwerkfunctie. Huis 

van Puck is hierdoor een belangrijke speler voor de vrijetijds-podiumkunsten in stad en regio. 

De kwaliteit van de ruimtes, de inspirerende en goede sfeer in de kazerne leveren hieraan een 

grote bijdrage. Wij bieden klanten betaalbare ‘producten’ op maat in een prima ambiance. Dit 

zorgt voor een nog steeds groeiend aantal gebruikers en bezoekers en indirect voor een 

artistiek hogere kwaliteit van de producties die er gemaakt worden. 
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Nieuwe eigenaar van de kazerne  

Zoals al gemeld heeft ons gebouw, de kazerne een nieuwe eigenaar gekregen.  

Woningbouwvereniging Volkshuisvesting heeft het pand verkocht aan het ROC RijnIJssel.  

Deze MBO school heeft het gebouw gekocht voor de huisvesting van de theater- en musical-

opleidingen. 

RijnIJssel is al lange tijd medegebruiker van het pand en huurder van Huis van Puck.  De 

samenwerking met Huis van Puck beviel kennelijke erg goed. Een andere reden voor koop 

van de kazerne is dat RijnIJssel dichtbij, aan de Velperweg in Arnhem, een grote campus gaat 

bouwen. De aankoop van de kazerne past goed in dit plaatje.  

Voordat RijnIJssel de kazerne kon kopen moest er eerst een akkoord zijn met Huis van Puck, 

de hoofdhuurder van het pand. Als voorwaarde voor de koop heeft Huis van Puck o.a. gesteld 

dat het karakter en functie van het gebouw niet mag worden aangetast. Ook het functioneren 

van Huis van Puck als centrum voor de podiumkunsten mag niet belemmerd worden door de 

koop. Huis van Puck en RijnIJssel hebben over dit punt uitgebreid onderhandeld en zijn 

uiteindelijk tot overeenstemming gekomen.  

Wijzigingen in het team van medewerkers 

In 2018 hebben de Pr medewerker, artistiek leider en vrijwilligersbegeleider Huis van Puck 

verlaten. Dit had voor onze kleine organisatie (9 vaste medewerkers) behoorlijk wat impact. 

Ervaren collega’s moesten worden vervangen door nieuwe medewerkers. Voordeel van het 

vertrek van de oude collega’s was wel dat het mogelijk werd het team en de functies te 

wijzigen en doelmatiger te maken: Zo is een meer gespecialiseerde vrijwilligersbegeleider 

aangesteld die ook kennis heeft op het gebied van projectorganisatie(s) en horeca. Hierdoor 

zal de kwaliteit, service (door vrijwilligers) en niveau van de activiteiten worden verbeterd. 

Andere mutaties die zijn doorgevoerd: 

- De (theater en podium) techniek wordt nu uitgevoerd voor freelancers (dit werd eerder 

aangestuurd door de vrijwilligerscoördinator 

- Er is een nieuwe Pr medewerker aangenomen 

- De (oude) artistiek leider werkt nu op zzp basis voor Huis van Puck en concentreert 

zich nu alleen nog op de educatieve activiteiten (zoals cursussen, workshops en 

talentontwikkeling 

- De directeur heeft de verhuur van de ruimtes in zijn takenpakket gekregen 

Financieel beleid 

Veranderingen binnen en buiten onze organisatie vragen, zoals altijd, om behoedzaam 

opereren op financieel gebied. Zo groeien bijvoorbeeld ieder jaar weer de huur- en 

exploitatiekosten. Daarnaast worden we ook regelmatig geconfronteerd met onverwachte 

kosten b.v. door ziekte van medewerkers, juridische kosten e.d.  Hierdoor ontstaan er 

financiële risico’s. Dit maakt een kleine organisatie als Huis van Puck redelijk kwetsbaar. 

Om het niveau van service te behouden moet er geïnvesteerd kunnen worden in het 

voorzieningenniveau (b.v. inrichting en apparatuur). Dit is voor Huis van Puck een hele 

opgave. Het is van groot belang dat de ruimtes blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die door 

onze klanten worden gesteld. Het blijkt vaak lastig dit uit eigen middelen of via subsidies dit te 

financieren. Gelukkig waren 2 fondsen bereid hieraan een bijdrage te leveren. 

Vrijwilligers 

Deze spelen altijd een centrale rol bij de uitvoering van activiteiten. Bij de meeste activiteiten 

is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Door de exploitatie van Pucks theatercafé is het aantal 

vrijwilligers dit jaar tot ruim 35 gegroeid (zie hoofdstuk 2) 
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Educatie en activiteiten. 

Ook dit  jaar zijn er weer een flink aantal educatieve activiteiten georganiseerd zoals op de 

doelgroep toegesneden cursussen en informatieavonden e.d.. Er is o.a. continuïteit gegeven 

aan de 3 jarige opleiding Theatermaker (regieopleiding), het project Pucks cabaret talent, 

cursus theatertechniek en natuurlijk aan ons Open Podium. Daarnaast hebben we i.s.m. met 

diverse organisaties activiteiten georganiseerd waarin we talentvolle artiesten de ruimte gaven 

op te treden voor een publiek op een van onze podia. 

 

Waarom we het allemaal doen…… 

‘Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er 

plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot 

zelfexpressie en ontwikkeling – artistiek en cognitief, sociaal en emotioneel. Ook de 

samenleving is erbij gebaat: kunstbeoefening draagt bij aan participatie, integratie, sociale 

cohesie, leefbaarheid, welzijn en gezondheid”. (bron: website LKCA)  Er zijn vijf onontbeerlijke 

basisvoorzieningen nodig voor een actieve cultuurparticipatie: locatie, divers aanbod, 

promotie, vindbaarheid en toegankelijkheid. De raad voor cultuur adviseert: Gemeentes zorg 

voor goede basisvoorzieningen, houd rekening met verschillende levensfasen, waarborg 

kwaliteit, stimuleer experimenten en verzamel deelnamegegevens. Er kan niet genoeg worden 

onderstreept dat actieve cultuurparticipatie door amateurs en vrijwilligers de voedingsbodem is 

voor het culturele leven in ons land.”  

Deze quotes geven naar onze mening goed weer hoe wij de functie zien van Huis van Puck 

voor de (vrijetijds-)podiumkunsten. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd formuleren wij 

iedere keer weer nieuwe doelen en vertalen dit naar concrete activiteiten. Iedere dag zijn we 

er mee bezig dat groepen van alle leeftijden en achtergronden de ruimte krijgen voor het 

maken en bezoeken van voorstellingen en het volgen van cursussen e.d.. Groepen en 

individuele artiesten moeten ruim baan krijgen elkaar te ontmoeten en te werken aan hun 

creatieve producten. Hierdoor heeft Huis van Puck een belangrijke recreatieve, culturele, 

sociale, voorwaardenscheppende en educatieve functie. Dit doen we concreet door het 

leveren van kwalitatief goede producten zoals repetitieruimtes, podia, toegesneden cursussen 

en activiteiten. Wij ondersteunen zowel beginnende als meer ervaren talentvolle 

podiumkunstenaars bij hun ontwikkeling. Men kan bij Huis van Puck optreden, elkaar 

ontmoeten en inspireren.  

Hoe wij bovenstaande in 2018 concreet vorm hebben gegeven kunt u lezen in onderstaand 
verslag. 

 

Henk Dassen 
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2. Verhuur van faciliteiten  

Ruim baan voor de podiumkunsten! 

Het leveren van repetitie en podiumfaciliteiten is de belangrijkste taak van Huis van Puck. Vele 

groepen maken hier gebruik van. Gemiddeld oefenen wekelijks ongeveer 52 groepen in ons 

gebouw. Daarnaast vinden er jaarlijks ongeveer 120 presentaties en voorstellingen plaats en 

worden er diverse educatieve activiteiten georganiseerd. Wij beschikken over diverse 

kwalitatief goede repetitieruimten, theatercafé en een theater. (totaal ongeveer 1500m2)  

• 5 grote repetitiezalen (multifunctioneel / 100m2 per zaal))  

• 1 middelgroot repetitielokaal 

• 1 popoefenruimte voor bandjes 

• 2 muziekruimtes voor muzieklessen/repeteren e.d. 

• 1 theaterzaal voor voorstellingen / capaciteit 80 stoelen, max 90 personen.  

• 1 theatercafé (ook voor kleine optredens en presentaties / capaciteit 90 personen) 

Het gebouw is gemiddeld 6.5 dagen per week in gebruik van ‘s- morgens tot ’s avonds. 

(openingstijden: van 8.30u tot 23.30 u ). Op werkdagen (kantooruren) gebruiken de theater- 

en dansopleidingen van het Rijn IJssel (o.a. musical academie), Driestroom (Theater voor 

mensen met een beperking) en muziekdocenten de ruimtes. In de weekenden en avonden zijn 

alle klanten van Huis van Puck actief.  

Investeren in het gebouw 

Door een combinatie van een goede kwaliteit van de ruimtes, ambiance en prijstelling is het 

druk in het gebouw. Er bestaat dan ook een grote behoefte aan onze toegesneden 

voorzieningen bij de doelgroep. Zo is er grote behoefte aan theater, presentatie- en 

dansruimtes. Ook de belangstelling voor het theatercafé+podiumfunctie, met zijn 

ongedwongen sfeer, groeit. 

Dit jaar zijn we begonnen met uitbreiden van de functie van ruimte 0.11 op de begane grond. 

Het is de bedoeling dat ook in deze ruimte kleine optredens en presentaties kunnen worden 

gehouden (tot +/- 75 bezoekers). Uit ervaring is gebleken dat hier veel behoefte aan is. 

Hierdoor is de podiumcapaciteit uitgebreid naar 3 

Een en ander zal zowel op de korte als langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de 

betere exploitatie van de organisatie. De beoogde aanpassingen passen in het streven van 

Huis van Puck om financieel structureel gezonder te worden (zie hoofdstuk 7). 
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2.1.  Pucks theatercafé + podium 
Sinds 1 januari 2015 exploiteert Huis van Puck deze horecavoorziening met podiumfunctie in 

de kazerne. Het theatercafé vervult een belangrijke rol als foyer bij de +/- 50 voorstellingen die 

in de theaterzaal worden gehouden en als podium bij de ruim 70 voorstellingen en activiteiten 

die in het café worden gehouden. Daarnaast dient het ook als ontmoeting- en 

ontspanningsruimte voor gebruikers van het gebouw. (scholieren, huurders van 

repetitielokalen enz.) 

Wij verhuren, of stellen het café beschikbaar aan diverse organisaties die er met vaste 

regelmaat allerlei culturele activiteiten organiseren. Een deel van deze activiteiten wordt mede 

georganiseerd en/of ondersteund door Huis van Puck. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

zangsessies (presentaties/ workshops), wereldmuziek (optredens), Stadsociëteit De Kade 

(culturele bijeenkomsten), Divers van de Pers (optredens i.s.m. het RijnIJssel), tangosalon, 

presentaties van leerlingen van muziekdocenten, theatersport enz. Daarnaast vinden er ook 

diverse losse activiteiten plaats. (Zie kengetallen hfdst.8. (Wij verhuren het theatercafé niet 

voor feesten en partijen) 

Door de komst van het theatercafé is het aantal activiteiten/optredens van Huis van Puck flink 

opgeschroefd: van +/- 70 naar 120 per jaar. (theaterzaal e.d. en Pucks theatercafé samen). 

Het is belangrijk dat het café zowel inhoudelijk als financieel succesvol is: Inhoudelijk als 

presentatieruimte en ontmoetingsplek. We willen zoveel mogelijk groepen en organisaties 

laagdrempelige ruimte bieden. Financieel omdat we via het café extra inkomsten genereren.   

Het vraagt veel organisatiecapaciteit en specifieke horecakennis om het café tot een succes te 

maken. Wij vinden het belangrijk dat het café een professionele uitstraling heeft. In september 

2018 hebben we om deze reden een nieuwe medewerker/vrijwilligerscoördinator aangesteld 

die het café en de daarin werkzame vrijwilligers naar een hoger niveau moet gaan  

begeleiden.  

Het theatercafé is  6 a 7 dagen per week geopend van s’ morgens vroeg tot s ’avonds laat. De 

gehele tijd is er iemand aanwezig die consumpties verkoopt en toezicht houdt. Tijdens 

voorstellingen en activiteiten is er nog eens extra barpersoneel nodig. Om  dit mogelijk te 

maken is er een samenwerkingsverband opgezet met Stichting Driestroom (Droom B.V.). 

Deze organisatie verzorgt op werkdagen de kantinefunctie: mensen met een beperking 

verzorgen onder begeleiding (als dagbesteding) bardiensten. In de avonduren en weekenden 

worden de vrijwilligers van Huis van Puck ingezet. De nieuwe vrijwilligerscoördinator zorgt 

ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.  

Om de service en kwaliteit van het theatercafé te verbeteren zijn we de vrijwilligers beter gaan 

opleiden en intensiever gaan begeleiden. Zo krijgt iedereen een korte cursus sociale hygiëne 

en wordt men gecoacht in het beter en efficiënter draaien van de bar. 



Pg. 08 
 

 
   

 

Financieel gezien staat er wel druk op de ketel. De exploitatiekosten (huur, personeel, energie 

e.d.) lopen flink op. Het is dus van groot belang dat er veel publiek het theatercafé bezoekt om 

de financiële doelstellingen te halen. 

 

 

2.2. Theaterzaal 
In ons theater worden per jaar gemiddeld 50 voorstellingen opgevoerd. Groepen uit de regio 

Arnhem maar ook andere delen van het land treden er op. De theaterzaal wordt ook intensief 

gebruikt als repetitieruimte (maandag t/m donderdag). Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen 

is de zaal gereserveerd voor voorstellingen. Op werkdagen wordt de zaal gebruikt ten 

behoeve van de Theateropleidingen van het RijnIJssel en de Driestroom (theater voor mensen 

met een beperking). In de avonduren wordt er gerepeteerd door diverse groepen.  

Het aantal voorstellingen in de theaterzaal is afgelopen jaren langzaam wat afgenomen. Wij 

zien de aantal voorstellingen nu stabiliseren op +/- 50 per jaar. Oorzaken hiervan zijn:  

• Het teruglopend aantal theatergroepen: er zijn minder (traditionele) groepen die jaarlijks 

een voorstelling maken. Deze groepen vergrijzen enigszins omdat jongeren het 

traditionele niet theater niet erg aantrekkelijk meer vinden. Zij geven de voorkeur aan 

snellere en spectaculairdere vormen van podiumkunst zoals: musical, showdans, urban, 

cabaret. Het aantal optredens in de theaterzaal uit deze categorie neemt daarom ook toe. 

Nadeel is dat onze zaal aan de krappe kant is voor musical, urban en showdans.  

• Er zijn meer theaterzalen bijgekomen in de regio de verhuurd worden. B.v. 026 en in Velp 

en Theater De Leeuw)  Hierdoor is de concurrentie groter geworden. 

• Er vinden weliswaar wat minder voorstellingen plaats in de theaterzaal maar het aantal 

bezoekers nam niet echt substantieel af. Wat wel opvallend is dat er wel grote behoefte is 

aan podiumfaciliteiten in een meer informele setting zoals Pucks theatercafé. Onze 

doelgroep vindt het blijkbaar niet altijd meer nodig om in een georganiseerde en goed 

geoutilleerde setting op te treden. Een simpeler, goedkopere en informele omgeving 

heeft blijkbaar een grote aantrekkingskracht. 
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2.3. Repetitieruimtes, 

De 10 kwalitatief goede repetitieruimtes worden zeer intensief gebruikt. In kantooruren maakt 

vooral RijnIJssel gebruik van de ruimtes en in de avonduren en weekenden zijn de ruimtes het 

domein van de klanten van Huis van Puck. Hierdoor wordt het gebouw 7 dagen per week van 

s’morgens vroeg tot s’avonds laat zeer efficiënt gebruikt. 

Vele groepen werken met veel plezier aan het maken van producties in de repetitielokalen.  

Halverwege 2017 hebben wij, om de service naar onze klanten te verbeteren een automatisch 

on-line verhuursysteem ingevoerd. 

De faciliteiten worden gebruikt door een brede doelgroep. Dit zijn: 

▪ Groepen of individuen die werken aan een voorstelling of presentatie. Dit behelst alle 

vormen van podiumkunsten zoals: koren, theater, cabaret, urban, dansgroepen, singer-

songwriters, capoeira, popbands, musical enz.  

▪ Mensen die een workshop of cursus volgen 

▪ Artiesten die optreden in het theater, Pucks theatercafé en festivals  

▪ Collega-instellingen die gebruik maken van de faciliteiten van Huis van Puck 

▪ Studenten van de theateropleidingen van Rijn IJssel. 

 

Mensen uit alle leeftijdscategorieën van zowel autochtone als diverse afkomst doen mee.  

 

Resultaten: 

• Gemiddeld aantal groepen dat wekelijks repeteert: +/- 52 

• Totaal aantal repetities jaarlijks: +/- 2000 

• De deelnemers van activiteiten en optredende/ repeterende groepen/personen vormen samen 

met het publiek de doelgroep van Huis van Puck. Dit in tegenstelling tot professionele 

theaters waar het vooral draait om de hoeveelheid publiek. Gezien de functie van Huis van 

Puck is actieve deelname even belangrijk als het publieksbereik. 

• Huurders van repetitieruimtes kunnen on-line een ruimte reserveren 
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3.  Vrijwilligers  

 
Binnen Huis van Puck zijn gemiddeld 35 vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers is het niet 

mogelijk Huis van Puck goed te laten functioneren. Puck vindt het erg belangrijk dat de relatie 

met en inzet van vrijwilligers goed georganiseerd is. Zij worden ingezet bij de +/- 120 

activiteiten per jaar die in het gebouw plaatsvinden. Bij elke activiteit of voorstelling zijn +/-4 

vrijwilligers actief. Zij zorgen ervoor dat het publiek en de optredende groepen goed worden 

bediend en begeleid. De vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door de 

vrijwilligerscoördinator. 

Werving vrijwilligers 

Het werken met vrijwilligers is een dynamisch gebeuren. Voor de werving van vrijwilligers 

worden verschillende middelen gebruikt. Er staan altijd vacatures in de vacaturebank van de 

vrijwilligerscentrale. Regelmatig worden er vacatures geplaatst op sociale media en websites. 

In een intakegesprek wordt wederzijds kennisgemaakt en gekeken of de persoon binnen de 

organisatie past en welke competenties hij of zij heeft. Bij aanname wordt iemand ingewerkt 

door een ervaren vrijwilliger of beroepskracht. Daarna is het de bedoeling dat de vrijwilliger 

zoveel als mogelijk zelfstandig klantgericht en veilig leert werken.  

Om de kwaliteit van de service aan klanten te verbeteren zijn we de vrijwilligers beter gaan 

opleiden en intensiever gaan begeleiden. Dit wordt sinds september 2018 aangestuurd door 

de nieuwe vrijwilligersbegeleider 

Vrijwilligersbeleid 

Om de betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten, te enthousiasmeren en te zorgen voor 

de nodige continuïteit worden er diverse activiteiten georganiseerd. Regelmatig zijn er 

activiteiten die gericht zijn op ontspanning, educatie, kennisvergroting en teambuilding. Zo 

worden er per jaar diverse activiteiten georganiseerd b.v.: een korte cursus sociale hygiëne, 

gast heer en gastvrouw-schap (voor in het café), een Nieuwjaars borrel, BBQ, vrijwilligersuitje 

e.d. Ook worden de techniekvrijwilligers in de gelegenheid gesteld de techniekcursus te 

volgen en wordt er aandacht besteed aan het veilig werken in en rond het theater. 

. 
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4. Activiteiten / educatie / talentontwikkeling 

Naast de activiteiten van huurders en gebruikers worden er door Huis van Puck tijdens het 

seizoen diverse educatieve activiteiten georganiseerd. Groepen uit stad en regio worden via 

een intensief publiciteitsbeleid en middels persoonlijke contacten aangemoedigd om deze 

activiteiten te bezoeken. De activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op de specifieke 

doelgroep van Huis van Puck: de (amateur) theatermakers, dansers en in wat mindere mate 

muzikanten. Het aanbod is bijzonder en dient van meerwaarde te zijn voor de podiumkunsten 

in stad en regio. Via de aangeboden cursussen en activiteiten kunnen deelnemers hun 

vaardigheden verder ontwikkelen. 

 

 

4.1.  Cursus Theatertechniek  

(voorjaar 2018) 

 

Deze cursus is ontwikkeld voor de vrijwilligers van Huis van Puck zodat men snel praktisch 

aan de slag kan in de theaterzaal van Huis van Puck. Door interesse van andere 

theatermakers is er voor gekozen de cursus ook te geven voor belangstellenden buiten Huis 

van Puck. Regisseurs, theatermakers en aspirant technici die regelmatig in het kleine 

zalencircuit werken weten nu de cursus te vinden. De cursus wordt 1 keer aangeboden in het 

voorjaar of in het najaar, afhankelijk van het aantal deelnemers. De cursus bestaat uit 6 

avonden en een praktijk dag: 

Basiscursus lichttechniek  ( les 1 en 2) 

Theater geluidtechniek  ( les 3 en 4) 

Lichtontwerp en kleurenleer ( Les 5 en 6) 

Praktijk dag (waarbij alle lesstof nog eens voorbij komt in praktische opdrachten) 

 

8 deelnemers 
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4.2. Deeltijdopleiding Theatermaker  
(september Tm juni) 
 
Opleiding Theatermaker  

De opleiding Theatermaker is een driejarige kaderopleiding. Deelnemers aan de opleiding 

worden in drie jaar opgeleid tot gecertificeerd regisseur voor het (amateur) theater. De 

afgestuurde regisseurs dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van het (amateur) theater in 

Nederland. 

Doelgroep: ambitieuze amateurspelers of professionals uit het onderwijs of zorg- en 

welzijnssector.  

De doelgroep komt ook uit het hele land om de opleiding te volgen. Van Nieuwkoop tot Tilburg 

van Zutphen tot Eindhoven. De opleiding heeft dus een bijna landelijk bereik. 

De opleiding is ook in Leeuwarden, Groningen en Rotterdam te volgen bij cultuurinstellingen 

aldaar. 

 

3 lichtingen in 2018:  

Het streven is om ieder jaar een nieuwe lichting te starten 

Er lopen nu twee lichtingen tegelijk. Tot juni 2018 waren dat de 3e jaars, die met hun 

eindvoorstellingen de opleiding hebben voltooid. Huis van Puck heeft per juni 2018 11 

kersverse regisseurs afgeleverd.  

De 2e jaars, en dus vanaf september 3e jaars hebben het 2e jaar van de opleiding voltooid en 

zijn momenteel bezig met hun eindvoorstellingen. Dit betreft een groep van 5 personen. 

De 1e jaars volgen hun lessen wekelijks bij Huis van Puck. Zij zijn in september met 17 man 

sterk van start gegaan.  

 

Profiel van de opleiding: 

De deeltijdopleiding theatermaker leidt regisseurs op die vanuit hun eigenheid en creativiteit 

voorstellingen maken. Hierin worden zowel maker als spelers zoveel mogelijk uitgedaagd. De 

regisseur benut daarbij de aanwezige mogelijkheden en omstandigheden en zet daarbij zijn 

eigen creatieve ideeën en expertise in om de aanwezige ingrediënten tot een interessante 

voorstelling te kneden. De opleiding wil regisseurs afleveren met een open blik en ruime 

opvattingen over het maken van theater met amateurs.  

  

Opbouw van de opleiding. 
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Het 1e jaar is een basisjaar. Tijdens dit jaar wordt het fundament gelegd voor de ontwikkeling 

tot theatermaker. Verschillende basisbegrippen en technieken komen aan de orde en worden 

door de deelnemers toegepast in verschillende regie-opdrachten.  

In het 2e jaar ligt de focus op de persoonlijke artistieke ontwikkeling van de deelnemer. Het 

jaar wordt afgerond met een minifestival “de nieuwe golf”.  

Het 3e jaar is een stagejaar. In een jaar maken de deelnemers bij een stagegroep of met een 

eigen samengesteld groep een avondvullende voorstelling onder begeleiding van de 

docenten. Bij het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangen de deelnemers een 

landelijk erkend diploma “theaterregisseur voor de amateurkunst”. De opleiding theatermaker 

voor de amateurkunst wordt gecertificeerd door het LKCA. Voorheen deed kunstkeur dit .Het 

LKCA is onafhankelijk en draagt hiermee actief bij aan de professionalisering van de 

organisatie en het aanbod binnen de kunsteducatie en amateurkunst in Nederland.  

 
Gestelde doelen en resultaten  

• Doel is om in september 2019 een nieuwe lichting op te starten.  

• aantal deelnemers 2018: 11/5/17 

• verwachte aantal deelnemers in 2019: 25 

 

 

 
 
4.3 Pucks talent cabaret   
November 2018 – februari 2019 

 

Pucks Talent Cabaret is het jaarlijks terugkerende talent ontwikkel- en cabaretfestival van Huis 

van Puck. Het is ontstaan vanuit de wens van beginnende cabaretiers om meer speeluren te 

maken en hun programma’s te vervolmaken en uit te breiden. Huis van Puck heeft aan deze 

vraag gehoor gegeven door vanaf 2012 deze activiteit te organiseren.  

Het festival bestaat uit 4 rondes waarin de deelnemers, naarmate ze een ronde verder komen, 

steeds meer speelminuten op het podium krijgen.  

Doelgroep: Beginnende cabaretiers, die meer vlieguren willen maken en hun materiaal, onder 

begeleiding van een coach, verder willen ontwikkelen en uitbreiden. 

 

Procedure, 

De auditieronde is zonder publiek. De cabaretier speelt 5 minuten voor een drie-koppige jury. 

De inschrijving is open gebleven. Er hebben uiteindelijk 23 deelnemers aan de auditieronde 

mee gedaan. Voordeel van deze aanpak is dat je de eerste openbare ronde start met hogere 

kwaliteit aan cabaretiers. Het kaf is al van het koren gescheiden. Dat is interessanter voor het 

publiek.  

Speerpunt voor 2018 was een verdere professionalisering het festival. Dit is deels gelukt. De 

samenwerking met Malinca Verwiel (Zij is opgeleid als theaterdocent en kleinkunstdocent en 

heeft veel beginnende cabaretiers aan een bloeiende carrière geholpen, o.a. Claudia de Breij 

en Leon van der Zanden) is verder versterkt en uitgebouwd. Zij heeft de coaching van de 
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deelnemers tussen de rondes verzorgd en denkt mee over het verder uitbouwen van het 

festival.  

Renske Pluimers is het vaste gezicht van de jury. Zij staat garant dat de ontwikkelingen van 

de deelnemers gezien wordt. Verder hadden de volgende mensen zitting in de jury: 

• Annelies Ibes (docent en coach) 

• Ursel Braaksma ( theatergroep Troubamour en programmeur Horizontoer) 

• Heleen Suiker (cabaretière) 

• Pyr Tilma (Enge Buren) 

• Marleen van Schie (Pinkenbiest) 

• Tim van der Sluis (cabaretpoule en cabaret.nl) 

• Frederique Arnolds (cabaretière en winnaar vorige editie) 

• Thjum Arts (cabaretier winnaar Amsterdams studenten cabaret festival) 

 
De editie van Pucks Talent Cabaret is in 2018 vooraf gegaan door de cursus “Cabaretier in 5 

weken”. Deze cursus werd gegeven door Malinca Verwiel.  

4 Van de 6 deelnemers van de cursus hebben meegestreden in Pucks Talent Cabaret.  

 
Gestelde doelen en resultaten: 

• 23 Deelnemende cabaretiers  

• 222 Bezoekers in 3 rondes. 

 

 

4.4. cursus Cabaretier in 5 weken 
September t/m november 2018 - 5 bijeenkomsten  

 

Deze cursus is een samenwerking tussen Huis van Puck en Malinca Verwiel. Deelnemers 

kunnen tijdens de cursus hun eigen materiaal (cabaret, kleinkunst of theater) verder 

ontwikkelen en hun eigen unieke podium talenten ontdekken en ontwikkelen.  

Voor een aantal deelnemers was het een mooie voorbereiding op Pucks talent Cabaret. 

Huis van Puck blijft ook in 2019 een voorbereidende cursus voor Pucks talent cabaret 

aanbieden. Het streven is om de cursus 2x per jaar aan te bieden en in september 2019 van 

start te gaan met een vervolgcursus cabaret. 

 

Resultaten: 

Deelnemers: 7 

 

 

4.5. Pucks Preview  

10 maart 2018 

 

Pucks preview is een jaarlijks terugkerende theateravond. Het is vooral bedoeld ten behoeve 

van theatermakers en spelers om nieuw materiaal uit te proberen voor elkaar en de dialoog 

aan te gaan over hun werk en ideeën.  

Deelnemers van 2018 waren :  

• Theatergroep Menander uit Arnhem 

• Montessori College uit Arnhem 

• Theatergroep Augustus uit Arnhem 

• Theatergroep Uit uit Zevenaar 



Pg. 15 
 

 
   

 

• Jabber theater uit Arnhem. 

  

Voorafgaand aan Pucks Preview komen de groepen bij elkaar en eten gezamenlijk. Dit 

bevordert het contact tussen de groepen. 

 

Resultaten  

Aantal deelnemers: 5 verschillende groepen en 42 spelers  

 

  
Open Podium  
 

4.6. Open Podium 
(10 keer per jaar) 

Huis van Puck organiseert regelmatig laagdrempelige Open Podia waar zowel beginners als 

gevorderden uit alle podiumdisciplines hun act aan het publiek kunnen laten zien. De Open 

Podia zijn al meer dan 12 jaar een vast onderdeel van de programmering en hebben een 

duidelijke functie als springplank voor mensen die hun eerste stappen op het podium zetten. 

Daarnaast hebben de Open Podia een belangrijke functie bij talentontwikkeling. Talenten 

krijgen de kans om hun kunsten voor een breed publiek te vertonen en om ‘ vlieguren’ te 

maken, wat voor de artiesten erg belangrijk is. Ervaring telt! 

Huis van Puck is nog een van de weinige overgebleven partijen in Nederland die met 

regelmaat een open podium organiseert. De artiesten komen uit het hele land. Het Open 

Podium van Huis van Puck heeft dus een landelijk bereik.  

Frequentie: iedere 3e vrijdag van de maand: 10 keer per jaar  

 

Gemiddeld bezoeken 25 personen een per avond.  

 

Resultaten:  

• 10 Open-podia georganiseerd  

• De werving van deelnemende artiesten blijkt wederom geen probleem. Er wordt gewerkt met 

een wachtlijst. 

• 116 Deelnemers in 60 verschillende acts  

• 250 Bezoekers (bezoekersaantallen blijven een aandachtspunt voor het Open Podium) 
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4.7. Snob festival (gekoppeld aan Nacht van de mode) 
(9 en 10 juni 2018) 

 
In 2018 werd er voor het eerst op het Kazerneplein het Snob-festival georganiseerd door 

Sugar Hill en 8Bahn in samenwerking met Huis van Puck voor de programmering.  

Voor de achterban van huis van Puck weer een prachtige gelegenheid om hun kunsten ten 

gehore te brengen. Doordat Snob festival een onderdeel was van de Nacht van de Mode heeft 

een groot aantal bezoekers de weg naar het Plein gevonden en heeft Huis van Puck hun 

achterban een prachtig podium kunnen bieden. 

  

The French Connection (Miriam de Vroome, dirigent Pur Sang en organisator van de maandelijkse zangsessie in 
Pucks café) 
Underdog Dance Productions & Martin Gort (Dansschool en percussie docent in Huis van Puck) 
Koor Pur Sang 

Flamenco dans (vaste huurders bij Huis van Puck) 
Theresa y Timen (muziekgroep voortkomend uit de Flamencogroep) 
Capoeira Batuque (vaste huurders bij Huis van Puck) 
Stringbean (Open Podium act) 
Sofie de Blij (jong talent van muziekdocent Rein de Jong) 
Janna Baerends (jong talent van muziekdocent Rein de Jong) 
Fake Jammers (jonge band onder begeleiding van Rein de Jong) 
Dansplaats Arnhem (vaste huurders bij Huis van Puck) 
Jack in the Box (vaste huurders bij Huis van Puck) 
Unwind (jonge band onder begeleiding van Rein de Jong) 
Caroline in ’t Veld (open podium act) 
Yildiz Gies (open podium act) 
Kelvin Klaassen (open podium act) 
Sinner Song Fighter (via contacten Rijn IJssel) 
Pasanea’s (band van docent Joey Pasanea) 
Salsaparty (in samenwerking met dansschool Ya Salsa) 
  

 
aantal deelnemers: 67 

aantal bezoekers Snobfestival:+/- 5000 

Huis van Puck heeft de bovenstaande acts geprogrammeerd 
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4.8. Arnhems Theatersport Toernooi  
3 februari 2018 

 

Theatersporters van verschillende theatersportgroepen hebben elkaar ontmoet tijdens het 

eerste Arnhems theatersport toernooi. Huis van Puck organiseert het toernooi in 

samenwerking met theatersportgroep Zonder Verdoving. De hele dag werden er wedstrijden 

tegen elkaar gespeeld en de finalisten bepaald. ‘s Avonds werd de finalewedstrijd voor publiek 

gespeeld. Doel: ontmoeting van theatersporters ten behoeve van het netwerk in een 

ontspannen sfeer. Men doet ervaring op en leert van elkaar. Doelgroep: theatersporters en 

groepen uit Arnhem en omgeving  

 

Resultaten 

• Aantal deelnemers: 10 theatersportgroepen met elk 4 spelers  

• Bezoekers (publiek): 35 

 

                                                                                      

4.9. Muzieksessies 

1 keer per maand op vrijdagmiddag organiseert muziekdocent Miriam de Vroome een Open 
Podium voor beginnende zangers en singer-songwriters. Per keer treden ongeveer 10 
artiesten op onder begeleiding van Miriam en een professionele pianist. Vaak worden 
nummers ten gehore gebracht uit het wereldrepertoire. Beginnende artiesten krijgen hier de 
kans om podiumervaring op te toen en op te treden voor een publiek.  
Huis van Puck draagt aan deze activiteit bij door het leveren van de ruimte en de technische 
middelen (licht en geluidtechniek) 

Resultaten 

• Aantal deelnemers: 100  (ongeveer 10 per sessie) 

• Bezoekers (publiek): 450 

 
4.10. Pucks Danscafé 

Op initiatief van een aantal vrijwilligers wordt per jaar 2 keer Pucks Danscafé georganiseerd. 
Deze activiteit richt zich op de iets oudere doelgroep  (35-60) Er wordt vooral muziek gedraaid 
uit de jaren 70/ 80 en 90.  Er is altijd veel belangstelling voor deze activiteit. Pucks café is 
meestal volledig uitverkocht. Huis van Puck draagt aan deze activiteit bij door het leveren van 
de ruimte en de technische middelen (licht en geluidtechniek) 
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Resultaten 
Activiteit ontwikkeld uit uitgevoerd door vrijwilligers van Huis van Puck 
Bezoekers: 180 (2 keer per jaar) 
 

 

4.11. Mijn leven in kleur 
 

In 2018 heeft Huis van Puck samengewerkt met Rijnstad, Rozet en Villa Klarendal in het 

project "Mijn leven in Kleur". Het project is een initiatief van Villa Klarendal en de 

participatiewerker van Rijnstad om onderling begrip tussen de verschillende culturen en 

tussen de verschillende generaties in de wijk te bevorderen. Er is veel veranderd in de 

volkswijk Klarendal de afgelopen decennia. Wat zijn de roots van de wijk? Wat zijn de 

verhalen van de oud-Klarendallers? En wat zijn de verhalen van de eerste nieuwkomers? In 

het project werden oud Klarendallers en de eerst migranten geïnterviewd door de jongeren uit 

de wijk onder begeleiding van vrijwilligers. 

Deze interviews vormen de basis voor het boek: "Mijn leven in kleur",  een fotoserie en een 

film.  Huis van Puck heeft een rol gespeeld in de fondsenwerving van het project. Huis van 

Puck heeft ruimte beschikbaar gesteld voor een aantal bijeenkomsten en heeft twee 

theatermakers de opdrachtgegeven om een theateract te ontwikkelen voor de presentatie van 

het boek, de fototentoonstelling en de film. 

 
Aantal betrokkenen (vrijwilligers): 60 
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5. Publiciteitsbeleid 2018 

De podiumkunsten zijn veelvormig en aan verandering onderhevig. Er zijn traditionele groepen 

die al jaren bestaan, ad-hoc groepen die eenmalig een voorstelling maken, groepen die zich 

op jongeren richten, op ouderen, op allochtonen, autochtonen en in toenemende mate, van 

samenstelling wisselende groepen rond één bepaalde regisseur of maker (zgn. 

spelerskernen). Er zijn grote verschillen betreft het artistieke niveau van deze groepen, 

spelers, artiesten en regisseurs. Dit heeft o.a. te maken met de ambitie en motivatie van de 

groepen. Kortom een zeer veelzijdig en gevarieerd werkveld dat om communicatie en 

publiciteit op maat vraagt.  

Via verschillende online- en offline communicatiekanalen worden de activiteiten van Huis van 

Puck onder een zo’n breed mogelijke doelgroep zichtbaar gemaakt. In 2018 is hierbij gebruik 

gemaakt van: 

Online 

• Website 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

• Nieuwsbrief 

• Uitgaansagenda’s 

• Videoclip zie: 

http://www.huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/Huis-van-puckPromo_LR.mp4?_=1 

 

Offline 

• LED-scherm in de entree hal 

• Free publicity in kranten en magazines 

• Mond-tot-mond reclame 

 

Belangrijkste pijlers waarop de communicatie in 2018 was gericht: 

• Het ‘merk’ Huis van Puck 

• Verhuur van oefenruimtes, theaterzaal en Pucks theatercafe 

• Programmering van voorstellingen 

. Educatie zoals opleiding / workshops / cursussen 

 

http://www.huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/Huis-van-puckPromo_LR.mp4?_=1
http://www.huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/Huis-van-puckPromo_LR.mp4?_=1
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5.1. Doelen 

 

Huis van Puck hanteerde voor 2018 de volgende doelstellingen als uitgangspunt voor hun 

werkzaamheden: 

1. Het vergroten van de naamsbekendheid d.m.v.: 

• Online- en offline promotie 

• Verbinden aan externe festivals 

• Externe partners zoeken die de activiteiten van Huis van Puck willen promoten 

• Verbinding zoeken met huidige huurders/bezoekers om mond-tot-mond reclame 

te stimuleren 

 

2. Meer omzet genereren uit: 

•  Verhuur van oefenruimtes, theatercafé en theaterzaal 

• Kaartverkoop voor voorstellingen/workshops/cursussen 

 

3. Nieuwe cursisten/studenten werven voor: 

• Opleiding Theatermaker 

• Cursus Cabaretier in 5 weken 

•  Cursus Theatertechniek 

• Cursus Toneelschrijven 

 

4. Nieuwe bezoekers en artiesten werven voor: 

•  Pucks Open Podium 

•  Pucks Talent Cabaret 

• Pucks Preview  

 

 
 

5.2 Resultaten 

Veel PR- en communicatiewerkzaamheden komen maandelijks terug. Deze werden 

zorgvuldig ingepland en uitgevoerd om een eenduidige en heldere communicatiestijl en 

uitstraling te bewerkstelligen. Aangezien Huis van Puck een zeer gevarieerde groep 

bezoekers heeft, heeft de focus in 2018 gelegen op het ontwikkelen/doorvoeren van een 

(beeld)taal die aantrekkelijk is voor bezoekers van alle leeftijden. Op deze manier wordt de 

herkenbaarheid van Huis van Puck vergroot.  

 
5.2.1 Communicatiemiddelen 

Terugkijkend op 2018 zijn er op PR- en marketinggebied de volgende resultaten behaald: 
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Sociale media: 

Agendapunten, nieuws, weetjes, foto’s en video’s, werden via Twitter, Facebook en Instagram 

gecommuniceerd. Voor Facebook en Twitter zijn we hierbij uitgegaan van ongeveer 5 

berichten per week. Voor Instagram zijn we in 2018 begonnen een plan op te zetten voor onze 

Instagrampagina, die voornamelijk populair is onder jongere bezoekers. Dit plan wordt in 2019 

verder ontwikkeld en uitgevoerd.  

 

In 2018 hadden we ruim 2039 volgers op Facebook. Dit is een stijging van 3,5% t.o.v. 2017. 

Facebook Statistieken heeft laten zien dat tijdens een maand (december 2018) +/- 6000 

personen onze berichten hebben gezien. Dit maakt een totaal bereik van +/- 72.000 mensen 

per jaar. 

Het aantal volgers op Twitter is niet gestegen in 2018. Dit betekent dat er eind van het jaar 

799 volgers waren.  

Eind 2017 is er een nieuw Instagram account aangemaakt. Het plan dat hiervoor in 2018 is 

ontwikkeld, zal ervoor gaan zorgen dat we hier meer volgers krijgen. In 2018 is het aantal 

volgers met ruim 70% gestegen. Aangezien Instagram anno 2018, voornamelijk onder 

jongeren, meer in gebruik is dan Twitter, zal de focus in 2019 meer op het krijgen van 

Instagramvolgers liggen dan op het krijgen van Twittervolgers. Desalniettemin zal ook de 

Twitterpagina goed onderhouden blijven worden.  

 

Website: 

In 2018 werd de website wekelijks geüpdatet met nieuwe agendapunten, nieuwsberichten en 

Vraag&Aanbod artikelen. Ook zijn meerdere pagina’s van de website herschreven om tot een 

bondige en heldere communicatiestijl te komen die past in deze tijd van vluchtig lezen en weer 

verder klikken en swipen. Dit wordt in 2019 voortgezet.  

 

Volgens Google Analytics zijn er in het jaar 2018 18.745 gebruikers op de website geweest 

waarvan 18.292 nieuwe gebruikers (97.58%). Er waren 27.432 momenten dat er bezoekers 

actief waren op de website. Hierin zijn 62.253 pagina’s bekeken (gemiddeld 2,27 pagina’s per 

bezoek.) Een gemiddeld bezoek aan de website duurde 01:41 minuten.  

 

Nieuwsbrief: 

Iedere derde week van de maand werd er een nieuwsbrief verstuurd. Hierin stonden de 

activiteiten / voorstellingen van de aankomende maand en enkele nieuwsflitsen. In 2018 heeft 

Huis van Puck tien keer een nieuwsbrief verstuurd naar haar abonnees (jul/aug en dec/jan 

waren combinatie-edities). 

De inhoud van de nieuwsbrief bestond o.a. uit een winactie, het programma, nieuws over 

zaalverhuur, nieuwe cursussen en workshops, vraag&aanbod en interviews met betrokkenen 

van Huis van Puck.  Het aantal nieuwsbrief-abonnees is in 2018 niet gestegen ten opzichte 

van 2017. Eind 2018 had Huis van Puck 1628 nieuwsbrief-abonnees.  

 

Media: 

Informatie over de activiteiten van Huis van Puck werd maandelijks geplaatst op diverse online 

uitgaansagenda’s en in uitgaansagenda’s van kranten en magazines. Deze waren gericht op 

de regio Arnhem / Gelderland zoals: Visit Arnhem (VVV), De Gelderlander, Arnhemse Koerier, 

Gelderland UIT, UIT in Arnhem, etc.  

Er is geen zicht op het bereik van deze kanalen. 
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5.2.2 Externe festivals 

In 2018 heeft Huis van Puck de programmering voor 2 externe (podiumkunst) 

festivals verzorgd, te weten: Nacht van de Mode en Snobfestival. Door ook buiten de Kazerne 

zichtbaar te zijn, wordt de naamsbekendheid van Huis van Puck automatisch vergroot. Dit zal 

in 2019 voortgezet en geprofessionaliseerd worden. 

 

5.2.3 Werven van nieuwe deelnemers voor opleiding en cursussen 

In 2018 hebben wij voldoende aanmeldingen voor de opleiding Theatermaker gekregen om 

met een nieuwe lichting studenten van start te gaan. Deze opleiding is in september 2018 

begonnen. Vanaf 2016 worden de cursisten geworven via Facebookadvertenties. Uit ervaring 

blijkt dat dit beter werkt dan werven via offline promotiemiddelen zoals het verspreiden van 

flyers. Daarnaast is het een stuk goedkoper. Promotie voor de cursussen Theatertechniek en 

Toneelschrijven zal in 2019 op dezelfde manier uitgevoerd worden. Hopelijk met hetzelfde 

positieve resultaat. 

 
5.3 Maandelijks overzicht pr werkzaamheden 2018 
De vaste werkzaamheden voor de communicatiemedewerkers bestaan uit: 
 
Website 
• Teksten van voorstellingen verzamelen 

• Posts maken 

• Advertenties maken 

• (Pagina)teksten (her)schrijven 

• Nieuwe volgers werven 
 
Facebook 
• Posts maken 
• Foto’s plaatsen 
• Advertenties maken 
• Nieuwe volgers werven 
 
Twitter 
• Tweets maken 

• Nieuwe volgers werven 
 
Instagram 
• Foto’s plaatsen 
• Juiste hashtags bedenken 

• Nieuwe volgers werven 
 
Nieuwsbrief 

• Content schrijven 
•  Opmaak vormgeven 

• Abonnees werven 
 
Uitgaansagenda’s 

• Agendapunten aanleveren 
 
LED-scherm in de entreehal 
• Content schrijven 

• Sheets vormgeven 
 
Free publicity in kranten en magazines 
•  Perslijst updaten 
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• Persberichten schrijven en versturen 
 
Mond-tot-mond reclame 
• Contact houden met huisgenoten en partners 

• Behoeftes en wensen huisgenoten onderzoeken 
 
Interne communicatie 
• Posterwanden en flyertafels updaten 

 
5.3.1 Projectmatige werkzaamheden: 
Er vinden ook diverse werkzaamheden op projectbasis. Deze vinden plaats naast de vaste 

werkzaamheden: Soms moet er extra promotie gemaakt worden voor een voorstelling die 

minder goed loopt of start er een cursus/voorlichtingsdag die nog extra deelnemers kan 

gebruiken. Hier bedenken we dan bv een ludieke actie voor. 

Voor externe festivals zoals de Nacht van de Mode maakt Huis van Puck promotie via haar 

eigen kanalen en liften mee op de marketingcampagnes van de betreffende organisatoren. 

Voor de activiteiten in eigen beheer (zoals het Pucks Open Podium, Pucks 

Talent Cabaret en cursussen) worden aparte promotieplannen geschreven en uitgevoerd. 
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6. Samenwerken en netwerken 

Huis van Puck werkt samen met tal van organisaties in de culturele sector. Vaak gebeurt dit 
ad-hoc maar ook zijn er organisaties waarmee op langere termijn wordt samengewerkt. 

Huis van Puck is lid van de Vereniging Gelderse Podia 
Bijna 20 Gelderse podia hebben zich in 2018 verenigd in een samenwerkingsverband om 

elkaar te versterken: Het betreft podia tot 600 stoelen, variërend van middelgrote zalen met 

betaalde professionele krachten tot kleine theaters die draaien op het enthousiasme en de 

inzet van vrijwilligers. Allemaal delen zij overduidelijk één ding: passie voor theater. 

Gezamenlijke belangenbehartiging en onderlinge kennisdeling zijn de voornaamste doelen 

van deze vereniging. Posttheater Arnhem nam het initiatief en peilde de belangstelling onder 

de Gelderse theaters. Velen reageerden positief en gaandeweg haakten meer podia aan. Het 

ledenaantal groeit nog steeds en het enthousiasme van de deelnemers is groot. 

Overlegmomenten worden benut om expertise te delen over bijvoorbeeld programmering, 

vrijwilligersbeleid en marketing. Ook kijken de podia naar gezamenlijke projecten, bijvoorbeeld 

samen met Cultuur Oost, de Gelderse cultuurorganisatie die graag haar medewerking aan dit 

initiatief verleent. 

 

Rijn IJssel 
Al geruime tijd werkt Huis van Puck samen met de podiumkunstopleidingen van Rijn IJssel. Zo 

huurt RijnIJssel in kantoortijden onze ruimtes voor de theater- en dansopleidingen en zijn 

studenten betrokken bij diverse activiteiten van Huis van Puck. Door de samenwerking wordt 

het gebouw zeer efficiënt gebruikt. Ook zijn er financiële voordelen omdat veel 

exploitatiekosten van het gebouw gedeeld kunnen worden. 

 

Cultuurnetwerk Arnhem (CNA) 
Huis van Puck maakte tot begin 2018  deel uit van dit overlegplatform. Hierin zijn alle 

Arnhemse culturele instellingen vertegenwoordigd. Doel van dit platvorm is de samenwerking 

en interactie tussen alle culturele organisaties in de stad te verbeteren en op te komen voor de 

belangen van het culturele veld. Ook worden er gezamenlijk activiteiten georganiseerd zoals 

de Uit-nacht. Begin 2018 is besloten dat alleen de grote instellingen nog lid kunnen zijn van 

het CNA. De belangen van de kleinere instellingen zouden vertegenwoordigd gaan worden 

door de grote in het overleg. Helaas hebben wij sinds de laatste vergadering niets meer 
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vernomen van het CNA. Wij vinden het jammer dat de amateur-podiumkunsten niet meer zijn 

vertegenwoordigd in dit overleg.  

(Begin 2019 is er weer nieuw overleg opgestart met het CNA om te bezien op welke wijze de 

amateurkunsten weer kunnen worden vertegenwoordigd in dit overlegplatvorm) 

Dock’s 
Huis van Puck is lid van de ondernemingsvereniging van de wijk Klarendal. Onze organisatie 

wil goede contacten onderhouden met de inwoners en organisaties in deze wijk. Wij zijn van 

mening dat bewoners en ondernemers gebruik moeten kunnen maken van de faciliteiten van 

Huis van Puck. Ook stimuleren we het bezoeken van onze activiteiten in de wijk. Op deze 

wijze kunnen wij een integraal onderdeel worden van de wijk Klarendal. 

 

 

Stichting Driestroom en Droom 
Deze stichting maakt binnen Huis van Puck theatervoorstellingen met mensen met een 

beperking. Huis van Puck ondersteunt in samenwerking door het leveren van o.a. kennis en 

faciliteiten. Vanaf begin 2015 is De Driestroom ook betrokken bij de exploitatie van Pucks 

theatercafé. Mensen met een beperking werken onder begeleiding o.a. in de bar en catering. 

(zie ook 2.1) 

Dansschool Versteegh 
Deze dansschool huurt wekelijks een aantal ruimtes bij Huis van Puck. Gezamenlijk 

organiseren we ook presentaties bij grotere evenementen zoals de Uit-nacht en Nacht van de 

mode. 

Ondersteunen en samenwerken met huurdersgroepen. 
Huis van Puck werkt samen met een groot aantal huurders van onze faciliteiten. Zo stellen wij 

onze regelmatig onze podiumvoorzieningen ter beschikking. Vaste huurders kunnen tegen 

voordelige tarieven gebruik maken van ons theater en café.  Wij ondersteunen en adviseren 

groepen bijvoorbeeld op Pr gebied. Groepen maken ook gebruik van ons Pr netwerk. (zie 

hoofdstuk 5) 
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7. Financiële positie 

Het kost altijd veel aandacht en behoedzaam opereren om de organisatie financieel gezond te 

houden. De marges zijn al jaren smal. Een goed en strak financieel beleid is en blijft 

noodzakelijk.  

Er zijn altijd ontwikkelingen gaande waarop je als organisatie goed moet anticiperen zoals 

hogere exploitatiekosten, ziektekosten, veranderingen in de markt enz.  

Om een gezonde exploitatie te blijven houden zijn wij genoodzaakt de prijzen voor onze 

klanten regelmatig te verhogen om zo extra inkomsten te verwerven. Wij zijn echter wel van 

mening dat hier grenzen aan zijn verbonden. Wij kunnen de prijzen niet blijven verhogen naar 

een zodanig niveau dat wij voor een groot deel van onze doelgroep niet meer bereikbaar zijn. 

Huis van Puck is een laagdrempelige organisatie die toegankelijk wil zijn voor een brede 

doelgroep.  

Er is veel vraag bij klanten naar onze ruimtes. Wij beschikken nu over 11 ruimtes die we 

kunnen verhuren (+/- 1500m2.) Dit is de maximum capaciteit van het gebouw. Om nog meer 

klanten te werven (en behouden) werken we aan verbetering van de faciliteiten. Hierdoor 

kunnen we beter uitleggen waarom we de huurprijs verhogen. Verder werken we aan meer 

efficiency in verhuur en  rooster.  Hierdoor kunnen we meer groepen een plekje bieden.  

Uiteindelijk moet meer efficiency, de grotere schaal en uitbreiding van de activiteiten in het 

theatercafé ertoe leiden dat de financieel positie structureel beter wordt.  

Belangrijk is ook dat er continue gelet wordt op beheersing van de kosten. Zo hebben wij in 

2018 een flink aantal wijzigingen kunnen doorvoeren in het team van medewerkers: deze is 

kleiner van omvang geworden. Daar staat echter tegenover het aantal medewerkers met 

tijdelijke contracten / zzp-ers iets groter is geworden. In totaal zijn de kosten voor dus 

personeel gedaald. 

Ook in 2018 hebben wij  +/- 55% van de totale begroting uit eigen inkomsten gegenereerd 
(incl. Loonsubsidies).  In 2018 was de omzet: € 479.998,-  (€479343,- in 2017) De 
gemeentelijke subsidie was : €197225,-) 

Tot slot, 

We ervaren regelmatig dat we aan de grenzen komen met wat we als kleine organisatie 

aankunnen.  

Er staat continue druk op de ketel, 7 dagen per week een heel seizoen lang. Alle activiteiten 

en producten die we leveren vragen veel aandacht en energie. Dit is alleen mogelijk door de 

tomeloze inzet van alle medewerkers, zowel professioneel als vrijwillig. Door hoge 

personeelskosten en de smalle financiële marges is het helaas niet mogelijk meer 

medewerkers aan te stellen om deze druk enigszins te verminderen. De afhankelijkheid van 
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vrijwilligers blijft daardoor groot. Dat is op zichzelf prima, maar vrijwilligers zorgen niet altijd 

voor de broodnodige continuïteit. Met andere woorden: niet alle werkzaamheden zijn uit te 

voeren door vrijwilligers; hiervoor zijn toch echt professionals nodig met de juiste 

competenties, ook binnen Huis van Puck. 

 

8. Kengetallen Huis van Puck 

De deelnemers van activiteiten en optredende / repeterende groepen/personen vormen 
samen met het publiek de doelgroep van Huis van Puck. Dit in tegenstelling tot professionele 
theaters waar het vooral draait om het aanbod en de hoeveelheid publiek. Gezien de functie 
van Huis van Puck is actieve deelname minstens zo belangrijk als het publieksbereik. 

Aantallen bezoekers/deelnemers (schattingen)** 

• Bezoekers voorstellingen in het theater     2300 

• Optredende spelers/artiesten theaterzaal       500 

• Bezoekers voorstellingen / activiteiten in Pucks café    2400 

• Aantal bezoekers café overig       3450 

• Optredende artiesten / deelnemers Pucks café         400 

• Deelname artiesten / publiek externe activiteiten     3000 

• Deelnemers repetities (44 wkn.)                 24000  

• Deelname inzet vrijwilligers per jaar        550  

• Totaal aantal bezoekers/deelnemers/gebruikers ruimten per jaar           *37000 

 

* gemeten is het aantal klanten dat het gebouw bezoekt voor een activiteit 
* gebruik ruimtes door studenten van Rijn IJssel niet meegerekend  
 
Totaal aantal verhuringen / activiteiten: 2200 

Gemiddeld publiek  / deelnemers per dag: 131  (6.5 dagen per week, 44 weken) 

 

De groei van de afgelopen jaren (bezoekers / deelnemers): 
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Activiteiten in het theater van Huis van Puck (capaciteit 80 stoelen) 

• Aantal: voorstellingen en openbare presentaties/activiteiten: 48 

• Aantal bezoekers; voorstellingen 2300 

• Aantal optredende artiesten 500 

• Gemiddelde inzet vrijwilligers per voorstelling: 4 

 

Activiteiten Pucks Theatercafé (+podium) 

• Aantal: voorstellingen en openbare presentaties/activiteiten: 72 

• Aantal bezoekers activiteiten café (excl. RijnIJssel) 2400 

• Aantal actieve artiesten in café  400 

• Aantal bezoekers overig (ma tm do) 4400 

• Aantal studenten (bezoekers kantinefunctie) dagelijks gemiddeld +/- 100   
 

Specifiek door Huis van Puck georganiseerde activiteiten 

• Pucks Preview: 42 deelnemers / 5 acts  

• Open Podia: 10 keer: 260  bezoekers / 60 acts ) 

• Snob festival: Nacht van de mode 67 deelnemende artiesten  (5000 bezoekers / hele 
evenement) 

• Pucks Talent Cabaret:  222 bezoekers, 23 deelnemers 

• Arnhems Theatersport Toernooi: 40 deelnemers / 35 bezoekers 

• Opleiding Theatermaker (regieopleiding) 33 deelnemers (3 groepen / heel seizoen iedere 
week) 

• Cursus theatertechniek  8 deelnemers  (6 bijeenkomsten) 

• Pucks danscafé: 180 bezoekers (2 keer) 

• Cursus cabaretier in 5 weken (7 deelnemers) 

• Muzieksessies (i.s.m. Miriam de Vroome) 100 deelnemers / 450 bezoekers) 

 

Groepen / gebruikers repetitiefaciliteiten Huis van Puck 

• Aantal huurdergroepen repetitiezalen gemiddeld per week: +/- 52   (excl. Rijn IJssel) 

• Totaal aantal repetities in 2018: +/- 2000 

• Rijn IJssel: huurt in kantoortijden / 5 dagen per week: 9  repetitielokalen: gemiddeld 100 
leerlingen per dag  
 
 

Leeftijdscategorieën  
 
Voor het eerst in het jaarverslag hebben we een schatting gemaakt van de leeftijden van de ruim 37000 
bezoekers en deelnemers: 
 

• 5 tot 12 jaar:  12.5%       

• 13 tot 20 jaar: : 17% 

• 21 tot 35 jaar:  29% 

• 36 tot 55 jaar 29% 

• 55 plus:  12.5% 
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Het is druk bij Huis van Puck: ziehier een gemiddelde weekagenda van Huis van Puck 

 

Omvang organisatie 

Er zijn in 2018 wijzigingen doorgevoerd in het team. Eind van dit jaar zag het team er zo uit: 

6 vaste medewerkers (totaal 5.4 FTE): publiciteitsmedewerker (12 uur), vrijwilligers begeleider (24 
uur), 4 beheerders (4 x32 uur), directeur / afd. verhuur (30 uur).  De artistiek coördinator (8 uur) en 
administratief medewerker (16 uur) werken inmiddels beiden als zzp’er 

• +/- 35 actieve vrijwilligers  

• Diverse freelancers: o.a. regisseurs, docenten, technici enz. 

• Een bestuur 

• Gebouw: theater met 80 zitplaatsen, theatercafé (capaciteit max. 90 personen), 
popmuziekoefenruimte, 2 muziekruimtes, 5 grote theater/danszalen en een kleine toneelzaal. 

 

Leden stichtingsbestuur 

• Gerard Velthuizen (voorzitter) 

• Gea van Veen (penningmeester) 

• Willie Vrieler (secretaris) 

• Sjoerd van den Berg (lid) 

• Anja Dirix (lid) 
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