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2019-2020
FACTS AND FIGURES

Wat kijken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen theaterseizoen. 
Een prachtige start met een 50-jarig jubileum, een serie live podcasts vanuit 
een mobiele theaterwagen, stijgende bezoekerscijfers, aantrekken van 
programmering voor jongeren uit de regio, record aantal verhuringen en 
bijzondere (zakelijke) events en zo stonden we ineens midden in het seizoen stil 
en moesten we de deuren sluiten.

Graag bieden we, als gastvrij gewaardeerd theater, aan alle inwoners uit 
West-Friesland de ultieme culturele ervaring. We willen een inspiratieplek zijn 
om vrij te kunnen discussiëren en te leren. Bezoekers een geweldige avond uit 
laten beleven en zo nu en dan voeding geven voor de geest. Hetgeen vanaf de 
lockdown in maart 2020 niet meer kon en naarmate de tijd vorderde steeds 
pijnlijker werd. 

Gelukkig kunnen we in dit jaarverslag ook weer laten zien hoe bruisend het 
theaterseizoen 2019-2020 tot het begin van de eerste lockdown (12 maart
2020) was. We staan stil bij de meest bijzondere, grootse en mooiste 
voorstellingen, verhuringen en projecten. Daarnaast vertellen we hoe we ons 
publiek tijdens corona aan onze zijde wisten te houden. Graag laten we, 
ondanks deze bizarre tijd, zien dat we trots zijn op ons theater en we vol goede 
moed kijken naar een succesvolle toekomst.

Hartelijke groet,

Roel Vente



VOORSTELLINGEN HAMLETZAAL EN OTHELLOZAAL NAAR GENRE

  Cabaret
  Theaterconcert
  Toneel
  Jeugd en familie
  Dans
  Klassiek
  Musical
  Show
  Infotainment
  Overig

  Toneel
  Dans
  Klassiek

2018-2019

PROGRAMMERING 

Schouwburg Het Park heeft in 2019-2020 61.482 
bezoekers voor professionele voorstellingen en 
21.304 voor verhuringen ontvangen. Van de 240 

geprogrammeerde professionele voorstellingen gingen er 
78 niet door en moesten worden verplaatst of geannuleerd. 
Ook de zakelijke en culturele verhuur heeft een flinke klap 
gekregen omdat veel van deze activiteiten gepland stonden 
in de periode april tot en met juni 2020.
Door minder voorstellingen en verhuringen in de periode 
maart tot en met juni 2020 zijn de horecaopbrengsten 
35% lager uitgevallen dan verwacht. Dit tezamen heeft 
geleid tot een groot omzetverlies. Door steun van de 
Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland en Landelijke 
Overheid sloot Het Park het boekjaar 2019-2020 met een 
klein verlies, waar oorspronkelijk een groot positief bedrag 
verwacht was. 

Diversiteit in podiumkunst aanbod
De Gemeente Hoorn subsidieert Het Park en verder wordt 
er jaarlijks een bijdrage ontvangen vanuit de gemeentes 
Medemblik en Drechterland. Ondanks het doorschuiven 
van voorstellingen maakt Het Park aanspraak op de SKIP 
(subsidie kleinschalige en incidentele programmering) voor 
haar artistieke beleid. Hierdoor stonden er prachtige voor-
stellingen als Conny Janssen Danst, Urban Myth en  
Zwijnenstal van Theater Sonnevanck in het theater. Ook 
mocht Het Park opnieuw grote artiesten en producties 
ontvangen zoals Ilse deLange, Bert Visscher, Scapino 
Ballet, Annie de Musical, Tania Kross, WAD en het  
Noordpool Orkest, Een man een man met Pierre Bokma en 
Kees Prins, The Analogues en ontving Lenette van Dongen 
de 100.000e bezoeker van haar voorstelling in een uitver-
kochte Hamletzaal. 

Maatschappelijke betrokken partner
Graag wil Het Park middenin de samenleving staan en 
een belangrijke rol vervullen als maatschappelijke en actief 
betrokken partner in de regio. Hierdoor mensen inspireren 
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BEZOEKERS EN VOORSTELLINGEN
EDUCATIE

   Culturele Kunstzinnige Vorming (voortgezet onderwijs)
   Schoolvoorstellingen (primair onderwijs)

en nieuwe inzichten geven door middel van (podium)kunsten. 
Zo heeft fotografe Rianne Noordegraaf een prachtige 
portrettenreeks Westfriezen gemaakt en exposeert deze 
sinds september 2019 in het trappenhuis van Het Park. 
Verder ontstond er een project in samenwerking met het 
Vrijwilligerspunt uit Hoorn, Het Park en productiehuis New 
Dutch Connections, ‘The Bright Side of Life’, om samen de 
verbinding aan te gaan met nieuwe Nederlanders, huidige 
inwoners en ondernemers voor het opbouwen van een rijkere 
multiculturele samenleving in Hoorn. Maar ook zorgde de 
voorstelling ‘Don’t worry BeYonce’ voor eyeopeners en een 
interessant gesprek voor 165 jongeren van scholen uit de 
regio over het vrouwenbeeld in de media, gender en racisme. 
Bijzonder vereerd is Het Park met de première van ‘Vietnam’ 
over het indrukwekkende verhaal van Minh Vu en zijn familie 
uit Hoorn. Ook brachten de Westfriezen Niels van der Gulik en 
Joost Botman opnieuw een succesvol bezoek aan Het Park. 

Talent uit eigen regio
Dat de regio Westfriesland een heel aantal creatieve talenten 
bezit blijkt wel uit de succesvolle amateurproducties rondom 
het themajaar ’75 jaar Vrijheid’. Maar liefst drie keer speelden 
HB Inspirations met ‘Westfriese Helden’ voor een uitverkochte 
Hamletzaal in Het Park en staan de reprise voorstellingen nog 
gepland. Musicalvereniging Westend koppelde haar eigen 
jubileumjaar aan hetzelfde thema en maakte een prachtig 
zelfgeschreven drieluik, dat helaas niet volledig plaats heeft 
kunnen vinden door de sluiting.

Diversiteit in programmering
Als groot regionaal theater wil Het Park een diversiteit in haar 
programmering aanbieden. Om andere doelgroepen in het 
theater te ontvangen, worden er vernieuwende concepten 
gelanceerd, zoals het theaterspel ‘Moord in Het Park’ en 
persoonlijke verhalen van jonge influencers als Kaj Gorgels  
en Nienke Plas. 

Aantrekkingskracht feesten en 
popconcerten
Ook wordt er al een aantal jaar gewerkt aan het ontwikkelen 
van interessante feesten en popconcerten in de Othellozaal 
van Het Park. Een spectaculair ‘Qmusic XL feest’ inclusief 
optreden van de Vengaboys en De Grote Karaoke Show met 
1.000 bezoekers was een van de meest opvallende uitwer-
kingen hiervan in november 2019. 

Het Park in coronatijd
Na een montageperiode en try-out voorstellingen in november 
kwamen de cast en crew van ‘Annie’ op 12 maart 2020 terug 
naar Hoorn om een tweede reeks voorstellingen te spelen. 
Decor, licht en het geluid waren klaar voor gebruik toen we 
aan de buis gekluisterd waren in verband met de allereerste 
persconferentie over het coronavirus door minister-president 
Mark Rutte. We moesten dezelfde middag alles afblazen  
en alle bezoekers informeren, niet wetende dat deze eerste  
sluiting aan zou houden tot juli 2020. 

In de tussentijd werd er naast de vele verplaatsingen een 
tweetal nieuwe concepten gelanceerd: ‘Troost Theater’ en 
‘Park Podcast in coronatijd’. Aan de hand van mooie online 
registraties van voorstellingen en theater thuistips werd er een 
pagina op de website ingericht, waar ons publiek iedere week 
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Geschikte verhuurlocatie
Naast culturele voorstellingen worden jaarlijks het succesvolle 
Ondernemersgala en de gezellig drukbezochte Nieuwjaars-
receptie van de Gemeente Hoorn georganiseerd. Het Park 
ontving het benefietgala van Inloophuis Pisa, dat ontzet-
tend trots en blij was met de opbrengst van ruim € 51.500. 
Daarnaast vond het tweedaags landelijk congres NVMKA 
(Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aan-
gezichtschirurgie) plaats in onze schouwburg. En ontstond er 
opnieuw een samenwerking met Musical Popkoor Broadway 
en Het Park voor een groot landelijk ‘Korenfestival’. Op  
vier podia traden maar liefst 45 koren op met in totaal ruim  
1.200 bezoekers. 



BEZOEKERS NAAR REGIO (%)

  Drechterland
  Enkhuizen
  Hoorn
  Hollands Kroon
  Stede Broec

  Koggenland
  Medemblik
  Opmeer 
  Overige 

2019-2020

nieuwe items kon vinden. In samenwerking met artiesten en 
programmeur Hillechien Steenbruggen, maakte directeur 
Roel Vente eigen Park Podcasts van 15 minuten. Via social 
media en de nieuwsbrief is het publiek continu op de hoogte 
gehouden.
Vanaf 3 juli 2020 ging Het Park weer open voor 100 bezoe-
kers. Het gebouw werd in de tussentijd coronaproof gemaakt 
door middel van desinfectiezuilen, begeleiding in de foyer 
en zalen en routing in en om het gebouw. Op deze manier 
konden zowel het publiek als de medewerkers wennen aan  
de nieuwe situatie.

Klaar voor de toekomst
Om een efficiëntie en professionaliseringsslag te kunnen 
maken op het gebied van rapportage, planning, marketing 
en serviceverlening is er geïnvesteerd in een nieuw plan-
ning-, ticketing-, marketingsysteem en website. Ook is het 
horecakassasysteem uitgebreid, zodat iedere kassa nu een 
pinautomaat heeft waardoor bezoekers contactloos kunnen 

betalen. Na een intensieve implementatieperiode zijn de 
systemen in januari 2020 volledig in gebruik genomen en zijn 
Het Park en haar medewerkers klaar voor de toekomst. 

Aanpassingen klimaatinstallatie
Afgelopen seizoen heeft Gemeente Hoorn, eigenaar van het 
schouwburgpand, een grootschalige aanpassing van de 
klimaatinstallatie uit laten voeren. De oude verwarmingsketel  
is vervangen door een cascade van energiezuinige hoog- 
rendementsketels, hetgeen een flinke besparing in energie-
verbruik oplevert en daarnaast meer comfort. Het komende 
jaar worden er nog diverse aanpassingen aan de klimaatin-
stallatie gedaan, die het energieverbruik verder terugdringen 
en het comfort verhogen.  

Stadsstrand en dijkversterking
Nabij de schouwburg, richting de Galgenbocht, zijn de werk-
zaamheden voor het nieuw aan te leggen stadsstrand in volle 
gang. De eerste ophogingslaag is aangebracht en er is een 
prachtig strand ontstaan. Naar verwachting starten in februari 
2021 de werkzaamheden aan het deel van de dijk voor de 
schouwburg richting Visserseiland. 

BEZOEKERS NAAR ZAAL 
2019-2020 EN 2018-2019
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27%
Gemiddeld 
openings- 

percentage p/w
(+8%)

18.597
Nieuwsbrief

abonnees
(+40%)

1.913 
Instagram fans

(+21%)
Gemiddeld bereik 

p/w 1.132 
(+25%)

7.442 
Facebook fans

(+12%)
Gemiddeld bereik 

p/w 11.977 
(+4%)

392.087
Website 

bezoeken
(-20%)

Algemene
bezoekers-
waardering

8,4
 (schaal 1-10) 2019-2020

Schouwburg en Congrescentrum Het Park B.V., Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn. *Het jaarverslag is gedrukt in februari 2021, bepaalde 

cijfers kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn in verband met de coronacrisis.


