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Beleidsplan	  Stichting	  THEMATER	  
2016	  –	  2018	  	  
	  	  	   	   	   	   	  

Geschiedenis	  
	  
	  THEMATER	  is	  in	  2003	  in	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  opgericht.	  Het	  betrof	  indertijd	  een	  initiatief	  vanuit	  de	  
ledenraad	  van	  de	  plaatselijke	  Rabobank,	  samen	  met	  de	  toenmalige	  directeur	  van	  het	  ISALA	  theater	  in	  
Capelle.	  Van	  meet	  af	  aan	  werd	  het	  initiatief	  met	  haar	  thema-‐avonden	  in	  het	  theater	  financieel	  
ondersteund	  door	  de	  plaatselijke	  Rabobank	  –	  zij	  het	  met	  een	  ingrijpend	  aflopende	  financiering	  –	  en	  
door	  de	  Van	  Cappellen	  Stichting,	  die	  inmiddels	  voor	  een	  derde	  keer	  besloten	  heeft	  tot	  meerjarige	  
financiering.	  	  In	  2004	  behoorde	  THEMATER	  tot	  het	  twee	  na	  beste	  initiatief	  van	  landelijke	  Rabo-‐
initiatieven.	  In	  2005	  werd	  THEMATER	  een	  zelfstandige	  stichting.	  THEMATER	  was	  en	  is	  een	  van	  de	  
manieren	  waarop	  het	  ISALA	  theater	  invulling	  geeft	  aan	  zijn	  brede	  maatschappelijke	  functie:	  een	  
ontmoetingsplaats	  ter	  lering	  en	  vermaak.	  	  
	  

Doel	  	  
	  
Doel	  van	  de	  stichting	  is	  het	  organiseren,	  in	  het	  ISALA	  theater,	  van	  thema-‐	  en	  discussieavonden	  over	  
actuele	  maatschappelijke	  thema’s,	  ten	  behoeve	  van	  burgers	  en	  ondernemers	  van	  Capelle	  aan	  den	  
IJssel	  en	  omgeving.	  Samengevat	  zijn	  de	  doelstellingen:	  1.	  Maatschappelijke	  thema’s	  uitdiepen	  2.	  
Elkaar	  ontmoeten	  3.	  Vergroten	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  4.	  Kennis	  en	  netwerken	  delen	  5.	  
Cohesie	  bevorderen	  Inmiddels	  zijn	  er	  (eind	  2015)	  37	  thema-‐avonden	  georganiseerd	  over	  zeer	  
uiteenlopende	  maatschappelijke	  thema’s.	  	  
	  

Format	  	  
	  
Elke	  thema-‐avond	  heeft	  een	  vast	  	  format,	  	  van	  19.30	  tot	  plm.	  22.15	  uur	  op	  woensdagavond.	  De	  
eerste	  inleider	  is	  in	  de	  regel	  uit	  de	  wetenschap	  afkomstig	  en	  zet	  het	  thema	  van	  de	  avond	  ‘breed	  
neer’.	  De	  tweede	  inleider	  komt	  uit	  de	  praktijk	  en	  zoomt	  in	  op	  praktische	  en	  toegepaste	  aspecten	  van	  
het	  onderwerp.	  Het	  programma	  wordt	  na	  de	  pauze	  hervat	  met	  een	  theateract.	  Daarna	  gaat	  de	  
moderator	  in	  gesprek	  met	  één	  of	  meer	  Capellenaren	  (	  local	  heroes)	  die	  direct	  bij	  het	  onderwerp	  van	  
de	  avond	  betrokken	  zijn.	  	  Tenslotte	  wordt	  de	  avond	  afgerond	  met	  een	  discussie	  tussen	  het	  publiek	  en	  
alle	  sprekers,	  onder	  regie	  van	  de	  moderator.	  	  
	  
De	  avonden	  worden	  gemodereerd	  door	  een	  professionele	  presentator	  -‐	  de	  laatste	  jaren	  meestal	  Jan	  
Dirk	  Stouten	  van	  RTV	  Rijnmond	  –	  en	  vastgelegd	  door	  een	  professionele	  fotograaf,	  Rogier	  Bos.	  Op	  de	  
site	  van	  THEMATER	  	  -‐	  www.themater.nl	  	  -‐	  	  zijn	  van	  iedere	  avond	  korte	  verslagen	  en	  foto-‐impressies	  
te	  vinden.	  
	  
In	  principe	  organiseert	  de	  stichting	  drie	  thema-‐avonden	  per	  jaar.	  Op	  basis	  van	  een	  overeenkomst	  
met	  de	  gemeente	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  wordt	  de	  laatste	  jaren	  de	  Themater	  avond	  in	  mei	  gewijd	  aan	  
facetten	  van	  het	  ondernemerschap.	  Tijdens	  die	  avond	  worden	  ook	  de	  jaarlijkse	  Capelse	  
ondernemersprijzen	  uitgereikt.	  Zie	  ook:	  	  http://www.capelseondernemervanhetjaar.nl	  	  
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De	  THEMATER	  avonden	  zijn	  nadrukkelijk	  ook	  bedoeld	  om	  burgers	  van	  Capelle	  met	  elkaar	  in	  contact	  
te	  brengen.	  	  In	  die	  zin	  heeft	  THEMATER	  de	  pretentie	  een	  moderne,	  inhoudelijke	  variant	  op	  het	  
aloude	  dorpsplein	  te	  zijn.	  	  Om	  daar	  voldoende	  tijd	  voor	  te	  bieden,	  ook	  aan	  het	  eind	  van	  de	  avond,	  is	  
recent	  besloten	  het	  aanvangstijdstip	  te	  vervroegen	  van	  20.00	  naar	  19.30.	  
	  
Gemiddeld	  wordt	  een	  avond	  nu	  bezocht	  door	  	  meer	  dan	  200	  bezoekers.	  Dat	  aantal	  groeit	  door	  de	  
jaren	  heen.	  Terwijl	  avonden	  oorspronkelijk	  vooral	  in	  de	  Luc	  Lutz	  zaal	  plaatsvonden	  (capaciteit	  150	  
personen)	  	  wordt	  nu	  vooral	  de	  grote	  zaal	  gebruikt	  (capaciteit	  450).	  	  
In	  totaal	  hebben	  ongeveer	  7500	  deelnemers	  de	  THEMATER-‐avonden	  bezocht.	  De	  drukst	  bezochte	  
THEMATER-‐avond	  was	  die	  over	  Vrijwilligerswerk	  op	  10	  november	  2004	  (400).	  Op	  de	  voet	  gevolgd	  
door	  de	  avond	  van	  14	  maart	  2012.	  over	  Social	  Media	  (350).	  Inmiddels	  zijn	  -‐	  sinds	  de	  website	  online	  is	  
-‐	  7.888	  bezoekers	  genoteerd.	  	  
	  

Thema’s	  en	  Inleiders	  	  
	  
Themater	  streeft	  bewust	  naar	  het	  ‘brengen’	  van	  heel	  uiteenlopende	  thema’s,	  om	  zo	  brede	  lagen	  van	  
de	  Capelse	  bevolking	  aan	  te	  spreken.	  Tot	  de	  thema’s	  die	  de	  afgelopen	  jaren	  aan	  de	  orde	  kwamen	  
behoren:	  democratie,	  zorg,	  onderwijs,	  wonen,	  zingeving,	  Capelle	  en	  de	  regio,	  files,	  pensioenen,	  
jeugd,	  sport,	  social	  media	  en	  ondernemerschap.	  Recent	  werd	  onder	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  
waterbeheersing,	  beroepsonderwijs,	  de	  grote	  decentralisaties	  (3D’s)	  en	  Jeugdzorg.	  
Uiteenlopende	  thema’s	  worden	  vanzelfsprekend	  gebracht	  door	  heel	  uiteenlopende	  inleiders.	  Naast	  
wetenschappers	  van	  vele	  universiteiten	  mocht	  THEMATER	  onder	  meer	  (oud)bewindslieden	  Hillen	  en	  
Rosenthal	  als	  inleiders	  ontvangen,	  de	  huidige	  voorzitter	  van	  de	  PvdA	  Spekman,	  de	  voormalige	  
hoofddirecteur	  van	  de	  ANWB	  wijlen	  Paul	  Nouwen,	  de	  voormalige	  voorzitter	  NOC*NSF	  Erica	  Terpstra,	  
de	  voormalige	  burgemeester	  van	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	  Joke	  van	  Doorne	  en	  de	  huidige	  burgemeester	  
Frank	  Koen.	  Ook	  de	  Rotterdamse	  burgemeester	  Achmed	  Aboutaleb	  behoorde	  recent	  tot	  de	  inleiders.	  
Hans	  Becker	  van	  Humanitas,	  Frits	  Spangenberg	  van	  Motivaction,	  Pieter	  Zwart,	  oprichter	  en	  CEO	  van	  
Coolblue,	  VVD-‐tweede-‐Kamerlid	  Mark	  Harbers,	  theologe	  Jacobine	  Geel,	  Ashok	  Bhalotra	  
Architect/Stedenbouwkundige,	  Drs.	  Wim	  Boonstra	  Directeur	  Rabobank	  Nederland,	  schrijver	  Herman	  
Vuijsje	  en	  trendwatcher	  Adjiedj	  Bakas.	  Recente	  inleiders	  waren	  onder	  meer	  Erik	  Gerritsen,	  toen	  
directeur	  Jeugdbescherming	  Amsterdam	  (nu	  SG	  bij	  VWS),	  	  Leontien	  van	  Moorsel,	  wielerkampioene,	  
Hans	  Oosters	  dijkgraaf	  HHSK,	  Jantine	  Kriens	  ,	  directievoorzitter	  VNG	  en	  Jan	  Rotmans,	  hoogleraar	  
Transitiemanagement.	  	  Daar	  zijn	  wij	  uitermate	  trots	  op.	  Ook	  zijn	  we	  trots	  op	  de	  diverse	  theateracts	  
die	  een	  welkome	  onderbreking	  tijdens	  de	  avond	  vormen.	  Zo	  traden	  bij	  ons	  op:	  Vincent	  Bijlo,	  
cabaretier	  Wigbold	  Kruyver,	  taalvirtuoos	  Kees	  Torn,	  cabaretière	  Karin	  Bruers,	  The	  Amazing	  
Stroopwafels	  en	  de	  Zwoelie	  Troelies,	  stand-‐up	  comedians:	  Roel	  C.	  Verburg,	  Wilco	  Terwijn,	  Jasper	  
Valstar,	  Vincent	  Geers,	  Daniël	  Arends,	  Jacob	  Spoelstra	  en	  Jorrit	  Rogaar,	  doorgaans	  winnaars	  van	  
Cameretten,	  kregen	  bij	  ons	  het	  podium.	  	  
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Condities	  	  
	  
Om	  bijeenkomsten	  zo	  laagdrempelig	  mogelijk	  te	  houden,	  is	  de	  toegang	  tot	  de	  thema-‐avonden	  gratis,	  
net	  als	  enkele	  consumpties.	  Dat	  leidt	  er	  onder	  meer	  toe	  dat	  een	  vaste	  groep	  ouderen	  (circa	  60	  
mensen)	  de	  bijeenkomsten	  altijd	  bezoekt.	  Voor	  hen	  zou	  betaalde	  toegang	  waarschijnlijk	  te	  kostbaar	  
zijn.	  Inleiders	  ontvangen	  alleen	  een	  bescheiden	  onkostenvergoeding,	  maar	  zien	  daar	  vaak	  van	  af.	  De	  
totale	  kosten	  van	  een	  THEMATER-‐avond	  bedragen	  tussen	  de	  €	  10.000	  en	  €	  12.000.	  Daaronder	  vallen	  
onder	  meer	  de	  kosten	  van	  zaalhuur	  en	  consumpties,	  van	  publiciteit	  (posters,	  billboards),	  
vergoedingen	  voor	  de	  professionele	  moderator	  en	  de	  theateract,	  onkosten	  van	  de	  inleiders,	  
speakersbuffet,	  de	  fotograaf	  en	  de	  website.	  De	  bestuursleden	  van	  THEMATER	  werken	  belangeloos	  
mee.	  	  
	  

Klankbord	  	  

Sprekers	  die	  als	  local	  hero	  bijdragen	  aan	  een	  THEMATER-‐bijeenkomst,	  wordt	  gevraagd	  deel	  uit	  te	  
maken	  van	  een	  klankbordgroep.	  Deze	  groep	  komt	  ten	  minste	  twee	  keer	  per	  jaar	  in	  voor-‐	  en	  najaar	  bij	  
een	  van	  de	  leden	  bijeen	  voor	  een	  ontbijtsessie.	  Daar	  worden	  voorgaande	  THEMATER-‐avonden	  
geëvalueerd	  en	  wordt	  over	  de	  toekomst	  gesproken.	  Van	  de	  groep	  maken	  onder	  anderen	  deel	  uit	  de	  
burgemeester	  van	  Capelle,	  enkele	  wethouders,	  (oud)leden	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  directeur	  van	  
de	  Rabobank,	  (oud)leden	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  plaatselijke	  historische	  vereniging,	  een	  plaatselijke	  
predikant,	  verschillende	  Capelse	  CEO’s,	  een	  bestuurslid	  van	  de	  Van	  Capellen	  Stichting,	  een	  
voormalige	  rector	  van	  een	  plaatselijke	  scholengemeenschap,	  de	  voorzitter	  van	  Jong	  MKB,	  de	  
voorzitter	  van	  DeltaLinqs,	  een	  internetondernemer	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  plaatselijke	  
Sportfederatie.	  	  
	  

Perspectief	  	  
	  
THEMATER	  heeft	  zich	  een	  duidelijk	  herkenbare	  plaats	  binnen	  de	  Capelse	  gemeenschap	  verworven.	  
Inhoudelijk	  zijn	  er	  nog	  vele	  inhoudelijke	  thema’s	  die	  aan	  de	  orde	  kunnen	  komen.	  Ook	  het	  vinden	  van	  
interessante	  inleiders	  levert	  weinig	  andere	  problemen	  op	  dan	  agendaproblemen.	  De	  programmering	  
van	  de	  thema-‐avonden	  is	  strak	  gebonden	  aan	  de	  vrije	  ruimte	  die	  het	  ISALA	  theater	  te	  bieden	  heeft.	  
Op	  de	  gekozen	  woensdagen	  zijn	  zowel	  de	  kleine	  als	  de	  grote	  zaal	  beschikbaar	  zodat	  we	  last	  minute	  
bij	  veel	  deelnemers	  kunnen	  uitwijken	  naar	  geschikte	  zaal.	  	  
	  

Financiën	  	  
	  
Financieel	  steunt	  THEMATER	  op	  (aflopende)	  financiering	  door	  de	  Rabobank	  en	  de	  Van	  Cappellen	  
Stichting.	  Verder	  telt	  THEMATER	  inmiddels	  een	  aantal	  ‘vrienden’	  uit	  bedrijfsleven	  en	  (semi-‐)overheid,	  
die	  gedurende	  minimaal	  drie	  jaar	  een	  bescheiden	  bijdrage	  op	  jaarbasis	  leveren.	  Incidenteel	  wordt	  
een	  bijeenkomst	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  gesponsord	  door	  derden.	  De	  afgelopen	  jaren	  gebeurde	  dat	  
onder	  meer	  door	  de	  gemeente	  Capelle	  aan	  den	  IJssel,	  door	  woningcorporatie	  ComWonen	  (nu	  
Havensteder)	  en	  door	  de	  Stadsregio	  Rotterdam-‐Rijnmond.	  Financiers	  hebben	  geen	  directe	  invloed	  op	  
de	  programmering	  van	  avonden.	  Wel	  wordt	  met	  hen	  overleg	  gevoerd	  over	  themakeuze	  en	  opzet	  van	  
een	  avond	  en	  mogen	  sponsores	  zich	  in	  de	  foyer	  met	  een	  banner	  presenteren.	  	  
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In	  2016	  is	  er	  financiering	  voor	  een	  drietal	  bijeenkomsten.	  Daarbij	  wordt	  de	  THEMATER	  avond	  waar	  
de	  ondernemersprijzen	  worden	  uitgereikt	  voor	  de	  helft	  mede	  gefinancierd	  door	  de	  gemeente.	  De	  
belangrijkste	  financiële	  bijdrage	  komt,	  zoals	  gebruikelijk,	  van	  de	  Van	  Cappellenstichting.	  	  Na	  2016	  is	  
het	  financiële	  perspectief	  van	  de	  stichting	  (opnieuw)	  uitermate	  onzeker.	  
	  Financieel	  zal	  een	  nieuwe	  aanvraag	  voor	  subsidie	  bij	  de	  Van	  Capellen	  Stichting	  worden	  voorbereid,	  
en	  zal	  gewerkt	  worden	  aan	  het	  uitbreiden	  van	  het	  aantal	  ‘vrienden’	  (‘vrienden	  zoeken	  vrienden’)	  van	  
THEMATER.	  	  Ook	  zal	  gezocht	  worden	  naar	  partners	  die	  een	  thema-‐avond	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  willen	  
sponsoren.	  Overigens	  altijd	  met	  behoud	  van	  de	  volledig	  zelfstandige	  programmering	  door	  de	  
stichting.	  
	  

Plannen	  
	  
Met	  de	  beperkte	  financiële	  en	  personele	  middelen	  waarover	  de	  stichting	  kan	  beschikken,	  zal	  ook	  in	  
de	  komende	  jaren	  gestreefd	  worden	  naar	  het	  organiseren	  van	  drie	  thema	  avonden	  per	  jaar.	  Het	  
huidige	  format	  is	  daarbij	  richtinggevend,	  hoewel	  door	  bestuur	  en	  klankbordgroep	  voortdurend	  
nagegaan	  wordt	  of	  kleine	  dan	  wel	  grotere	  aanpassingen	  wenselijk	  zijn.	  Ook	  THEMATER	  moet	  met	  zijn	  
tijd	  mee	  gaan.	  	  Thema’s	  die	  momenteel	  overwogen	  worden	  voor	  komende	  	  avonden	  zijn	  onder	  meer	  
Deeleconomie	  en	  Internet,	  De	  toekomst	  van	  groeikernen	  (	  als	  Capelle),	  	  Verstandig	  ouder	  worden,	  
Duurzaamheid	  en	  Topsport.	  	  Met	  de	  gemeente	  Capelle	  wordt	  overlegd	  over	  de	  wijze	  waarop	  de	  
THEMATER	  over	  ondernemerschap	  (	  end	  e	  uitreikingen	  van	  de	  ondernemersprijzen)	  de	  komende	  
jaren	  vorm	  kan	  krijgen.	  	  	  	  
	  
	  

Stichting	  
	  
THEMATER	  wordt	  momenteel	  bestuurd	  door	  een	  vijfkoppig	  bestuur:	  	  Rob	  Vermeulen,	  voorzitter,	  
journalist	  en	  ondernemer,	  Lex	  Cachet,	  penningmeester,	  wetenschapper	  aan	  de	  EUR,	  Willem	  
Groenendijk,	  secretaris,	  bankier	  bij	  de	  Rabobank,	  Yole	  Rizzo,	  lid,	  directeur	  van	  het	  ISALA	  theater	  en	  
Jamie	  Kradolfer,	  lid,	  	  communicatie	  professional.	  De	  bestuursleden	  zijn	  allen	  onbezoldigd.	  
De	  stichting	  THEMATER	  heeft	  geen	  ander	  doel	  dan	  het	  organiseren	  van	  thema	  avonden	  in	  het	  ISALA	  
theater	  en	  ook	  geen	  andere	  plannen.	  De	  stichting	  heeft	  geen	  winstoogmerk	  en	  geen	  andere	  
financiële	  middelen	  dan	  de	  in	  het	  voorgaande	  genoemde	  inkomstenbronnen.	  Elk	  jaar	  maakt	  een	  
extern	  financieel	  adviseur	  een	  jaarrekening	  op	  n.a.v.	  de	  boekhouding.	  	  
	  
Nader	  informatie	  Op	  de	  website	  van	  de	  stichting:	  www.themater.nl,	  	  bij	  de	  voorzitter:	  Rob	  
Vermeulen,	  rob@themater.nl	  	  of	  06	  30	  35	  63	  42,	  	  bij	  de	  penningmeester:	  Lex	  Cachet,	  	  
cachet@fsw.eur.nl	  	  of	  06	  55	  107	  427	  of	  Stichting	  THEMATER	  Stadsplein	  5	  2903	  HH	  Capelle	  a/d	  IJssel	  
Tel.:	  010-‐4586300	  Mail:	  info@themater.nl	  Site:	  www.themater.nl	  	  


