
Bestuursverslag Steunfonds Stichting de Toneelschuur 2020 

De Steunfonds Stichting de Toneelschuur is in het leven geroepen als rechtsvorm om financiering te 

verkrijgen van fondsen, particulieren, het bedrijfsleven, en een (fiscaal aantrekkelijke) mogelijkheid 

te bieden tot doneren of legateren ten behoeve van De Toneelschuur & Toneelschuur Producties. De 

Stichting heeft een eigen bestuur en brengt jaarlijks een afzonderlijk inhoudelijk en financieel verslag 

uit. De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de voorziene werkzaamheden van de stichting. In dit verslag blikken directie en bestuur terug op 

activiteiten ondernomen vanuit de Steunfonds Stichting de Toneelschuur in 2020.  

Doelstelling 

De Steunfonds Stichting de Toneelschuur heeft tot doel: het aantrekken, beheren en besteden van 

financiële middelen bestemd om te worden aangewend voor de inhoudelijke, artistieke werking van 

Stichting de Toneelschuur en Stichting Toneelschuur Producties, beiden in het bezit van een ANBI-

status.  

De Toneelschuur en Toneelschuur Producties streven naar een duurzame, stabiele financiële basis nu 

en in de toekomst. Om minder afhankelijk te zijn van overheidsfinanciering is er een strategisch plan 

ontwikkeld voor private en bedrijfsfinanciering voor beide rechtsvormen. Doel van dit plan is de 

realisering van een financieringsmix, met heldere financiële targets, waarbij een groeiend deel van 

de inkomsten uit de private markt en het bedrijfsleven zullen worden gehaald. Het Steunfonds 

Stichting de Toneelschuur is onderdeel van dit plan.  

Inhoudelijk verslag 2020 

 

Alle Vriendeninkomsten naar Stichting Steunfonds Toneelschuur                                                                   

Gezien de functie van Stichting Steunfonds Toneelschuur zijn in november 2020 alle 

Vriendeninkomsten van Stichting de Toneelschuur naar Stichting Steunfonds Toneelschuur  

overgeheveld. Het betekent dat TS en STP jaarlijks ieder een donatieverzoek doen aan Steunfonds.  

Belcampagne                                                                                                                                                            

Om de financiële gevolgen van Corona te verminderen en om te kunnen  investeren in de toekomst 

van de Toneelschuur,  is er in april 2020 besloten om in mei, juni en juli 2020 een belcampagne te 

houden, uitgevoerd door het bureau Seniorcall. Het doel van deze campagne was om extra financiële 

inkomsten te genereren t.b.v. de Toneelschuur, Filmschuur, en Toneelschuur Producties door het 

werven en upgraden van Vrienden in alle categorieën.  Deze eerste belactie was zo succesvol, en er 

waren nog veel adressen beschikbaar om te bellen, dat is besloten om er in oktober 2020 een vervolg 

aan te geven.  

Resultaat: Er zijn in 2020 3.393 Vrienden/bezoekers gebeld, waarvan er  728 hun vriendschap hebben 

verhoogd en 500 nieuwe vrienden zijn geworven. Daarnaast zijn er ook veel losse donaties gedaan. 

We kunnen concluderen dat de belcampagne een groot succes was en dat het resultaat ver boven 

verwachting was . Omdat er nog steeds veel adressen beschikbaar waren is er in december 2020 

besloten om de campagne nog voort te zetten in januari en februari 2021. 

In 2020 bestond het bestuur van de Steunfonds Stichting Toneelschuur uit: voorzitter Els van Betten; 

secretaris en penningmeester Elly den Nijs en bestuurslid Michèle Baudet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


