Stichting Cultuurpodium Coevorden / Theater Hofpoort
Postbus 280
7740 AG Coevorden

Algemene gegevens
De onderneming wordt uitgeoefend als Stichting.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:
- H.B.M. Langes, voorzitter
- J. Düsman, secretaris
- A. Gossen, penningmeester
- M.H. Schepers-Herbers, algemeen lid
- S. Egberts, algemeen lid
Oprichting stichting
Stichting Cultuurpodium Coevorden is opgericht bij notariële akte d.d. 9 december 2010 verleden voor
notaris Mr. J. van Buiten te Oosterhesselen.
De stichting beoogt niet het maken van winst
Inschrijving Kamer van Koophandel
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Noord-Nederland te
Emmen onder het nummer 51446413.
Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en/of vacatiegeld.
Het personeel wordt beloond volgens de cao Nederlandse Podia
Activiteiten:
- het realiseren van een breed, samenhangend, gedifferentieerd en op de vraag afgestemd aanbod
van theateractiviteiten in de theaterzaal in het Hof van Coevorden of elders;
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
In seizoen 2011/2012 stonden er 33 voorstellingen in de programmering, het seizoen daarop
(2012/2013) waren dat er 45. Ook in het komende seizoen 2014/2015 zullen zo’n 50 voorstellingen op
de planken van het theater staan. Dit is een mix van professionele- en amateurgezelschappen,
landelijk en regionaal. Een bewuste keuze.
Onderwijs:
Theater Hofpoort biedt plek voor stage voor het voortgezet onderwijs. Meestal gaat het om
‘maatschappelijke stage’ die de leerlingen een aantal uren moeten vervullen. Dit kan bij de
techniekploeg maar ook bij de andere groep vrijwilligers waar Hofpoort mee werkt.
Ieder seizoen maakt Kunst en Cultuur Drenthe gebruik van de zaal in het kader van het Kunstmenu.
Basisschoolkinderen uit de hele gemeente bezoeken in een paar dagen tijd allemaal een
theatervoorstelling bij ons.
Met scholengemeenschap De Nieuwe Veste hebben we de afspraak dat zij driemaal per jaar een
schoolvoorstelling in onze zaal houden voor de leerlingen. Daarnaast stimuleren zij de leerlingen het
theater te bezoeken in het kader van CKV; school draagt een gedeelte van de toegangsprijs bij zodat
de leerlingen goedkoper het theater kunnen bezoeken. Vanwege deze samenwerking zijn wij
inmiddels ook aangesloten bij het CJP.
Samen:
“Samen sta je sterker, samen kom je verder”, dat is waar! Gaandeweg de jaren zijn er mooie
samenwerkingsverbanden ontstaan. Ten eerste hebben de culturele pijlers van de stad elkaar
gevonden in een overleg maar daar komt nog meer uit voort. CQ, de Bibliotheek, het Stedelijk
Museum Coevorden en Theater Hofpoort bundelden de krachten met als resultaat een prachtige
eerste editie van de Culturele Uitdag ‘nieuwe stijl’ voor de gemeente Coevorden onder de noemer
‘Coevorden heeft smaak!’.

Op 6 september 2013 presenteerde iedereen die iets te bieden heeft op kunstzinnig, cultureel en
culinair gebied in de gemeente zich aan een groot publiek dat blij verrast was door dit nieuwe
evenement. Zo’n 5000 bezoekers lieten zich al het lekkers goed smaken op dit gratis toegankelijk
evenement. Voor herhaling vatbaar iedere eerste zaterdag in september. Eens in de twee jaar zal dit
samenvallen met het Truckersfestival, geen probleem maar een kans; zo kunnen we nog meer
bezoekers trekken door de verbinding (letterlijk met vervoer, figuurlijk met activiteiten op beide
terreinen)te zoeken met elkaar.
Dezelfde partners met daarbij nog de Historische Vereniging organiseren zes keer per jaar een
Cultureel Café in Het Arsenaal. Drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar op de eerste
zondag van de maand van is het café gratis te bezoeken en is het programma iedere keer anders;
vaste waarde is muziek vanuit CQ , een samenvatting van de middag in beeld door striptekenaar
Herman Roozen en verder nodigen we gasten uit die bijvoorbeeld een lezing, demonstratie of een
kleine voorstelling geven. De eerste edities bleken een schot in de roos en werden goed bezocht.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de financiële verantwoording

