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Inleiding 

De Kampanje staat  voor een ingrijpende verandering. 
 
Met de verplaatsing naar Willemsoord ontstaat in september 2015 een uitstekend geoutilleerd 
nieuw theater met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en vele uitdagingen. 
De belangrijkste doelstelling van de Kampanje blijft het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau 
aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen, vooral podiumkunsten, aan de bevolking van Den 
Helder en de regio. 
 
Om deze doelstelling te bereiken zal kwaliteit in alles het uitgangspunt zijn en blijven. 
Kwaliteit in programmering, dienstverlening, personeel, uitstraling, communicatie en diversiteit. 
Een gastvrij huis voor de podiumkunsten waar makers en liefhebbers elkaar treffen in de meest 
optimale omstandigheden. 
 
De Kampanje zal een hoogwaardige ontmoetingsplek worden op de zeer bijzondere en prachtige 
unieke locatie op Willemsoord. 
Maar tegelijkertijd zal het een plek zijn waar het publiek aangenaam kan vertoeven, waar het kan 
genieten, zich geestelijk verrijken en zich kan ontspannen. 
 
Met de komst van het nieuwe theater op Willemsoord heeft de Kampanje de ambitie om nog meer 
het cultuurcentrum voor de regio te worden. 
 
Een gastvrije locatie, niet alleen in de gebouwen, maar ook met het gehele monumentale 
Willemsoord als decor en speelveld.  
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De Kampanje als stedelijke en regionale voorziening - de stand van zaken. 
 
In alle gemeentelijke Kadernota’s en Coalitieprogramma’s is vastgesteld dat een optimaal cultureel 
klimaat in de stad zeer belangrijk is. 
De hoofdredenen: 

 de waarde van kunst en cultuur vanuit zichzelf en als samenbindende factor in de 
samenleving, 

 de centrumfunctie die de stad heeft in de regio, 

 de belangrijke factor van deze voorzieningen voor aantrekkelijkheid van de stad als plaats 
van vestiging van bedrijven en toekomstige bewoners. 

 
De huidige Schouwburg De Kampanje is een schouwburg met zalen voor respectievelijk 700 en 250 
toeschouwers, die een flink deel van het professionele podiumaanbod kan herbergen. De Kampanje 
biedt jaarlijks tussen de 140 en 160 professionele evenementen voor een algemeen publiek en circa 
25 professionele schoolvoorstellingen. De schoolvoorstellingen worden georganiseerd door Triade, 
maar zijn facilitair een onderdeel van de activiteiten van de schouwburg. 
Het aantal voorstellingen wordt mede bepaald  door het aanbod, de verdeling over de genres, de 
vraag en de financiële armslag. 
 
De Kampanje biedt ook een podium aan vele amateurverenigingen en -organisaties die een groot 
podium nodig hebben. Balletgroepen, operetteverenigingen of grote muziekgroepen kunnen niet in 
een kleine(re) zaal optreden. De professionele technische begeleiding vanuit de schouwburg 
verhoogt bovendien het uiteindelijke artistieke resultaat. 
 
In de schouwburg worden, naast grotere en kleinere congressen, symposia en vergaderingen, ook 
veel bijeenkomsten gehouden met een cursorisch of educatief karakter. 
 
In de stadshal van de schouwburg vinden culturele en sociaal-culturele activiteiten plaats voor jong 
en oud. Van klassieke concerten tot hip-hop-event, van informatiemarkten tot exposities, van 
bedrijfspresentaties tot kinderboekenbal, van wielerpermanence tot multiculturele markt. Met de 
stadshal speelt de schouwburg ook een rol bij sociaal-culturele ontwikkelingen en het bevorderen 
van de amateurkunst. 
In het Vestzaktheater (80 plaatsen) treden amateurs op, terwijl het ook wordt gebruikt voor kleinere 
presentaties. 
 
Een regionale schouwburg zonder gemeentelijke bijdrage is in Nederland ondenkbaar. 
De Nederlandse culturele infrastructuur is daar niet op ingesteld. Als een schouwburg zuiver 
commerciële prijzen zou hanteren wordt het kaartje zo duur en de huurprijs voor verenigingen zo 
hoog, dat de schouwburg in de kortste keren zou moeten sluiten omdat er zo weinig gebruik van zou 
kunnen worden gemaakt dat exploitatie niet meer mogelijk is. Daarmee zou het in twee eeuwen 
opgebouwde cultuurbeleid, een samenbindend element in onze samenleving, in één keer worden 
teniet gedaan.  
 
De Kampanje wordt tegenwoordig bezocht door een brede dwarsdoorsnede van de bevolking. Dit is 
vroeger wel eens anders geweest. Door een gericht doelgroepenbeleid is de schouwburg een 
centrum midden in de samenleving geworden en bepaald geen cultuurtempel meer. 
  
Het is noodzakelijk dat een schouwburg zoveel mogelijk kansen benut om eigen inkomsten te 
verwerven. De Kampanje is daarmee al jarenlang intensief bezig. De opbrengsten daarvan houden de 
gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk. 
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De Kampanje vervult een rol bij vele andere initiatieven, ook buiten de eigen accommodatie. 
Vaak in samenwerking met andere organisaties. 
Samenwerkingsvormen ontstaan veelal door de initiatieven die de schouwburg daartoe zelf neemt. 
 
Ons streven naar intensievere samenwerking is niet alleen als doel op zich belangrijk, maar draagt 
ook bij aan het in stand houden en verbeteren van voor de stad belangrijke activiteiten in een tijd 
waarin het helder is dat de bijdragen van de overheid onder druk staan. 
 
Onze missie vloeit voort uit de doelstelling zoals die in de statuten is vastgelegd: 
 

 Schouwburg De Kampanje verzorgt een aantrekkelijk aanbod vanuit alle genres van de 
podiumkunsten. 

 Schouwburg De Kampanje biedt een gastvrije voorziening voor het (sociaal-)culturele leven 
van Den Helder. 

 Schouwburg De Kampanje streeft een goede samenwerking na met (culturele) organisaties in 
Den Helder en de regio, met als doel een verbetering van het culturele klimaat door het 
organiseren van meer gezamenlijke activiteiten en mede daardoor het bevorderen van de 
onderlinge synergie. 

 Schouwburg De Kampanje ontplooit initiatieven voor nieuwe activiteiten en evenementen. 

 Schouwburg De Kampanje biedt een prettige omgeving en goede faciliteiten voor wie wil 
vergaderen, congresseren, presenteren, vieren, enzovoort. 

 Schouwburg De Kampanje verzorgt graag culinaire voorzieningen in de schouwburg en op 
locatie, maar ook voor bedrijven en op huisadressen. 

 
De Kampanje is bovendien onderscheidend in: 
 

 De persoonlijke benadering van bezoekers en gebruikers. 

 De goed verzorgde horeca. 

 De efficiënte organisatie. 
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Strategie en doelstelling op weg naar de nieuwe schouwburg. 

De Kampanje heeft een reputatie verworven als schouwburg met een stedelijke en regionale functie 
waar op hoog niveau het principe “voor elk wat wils” wordt toegepast. Alle genres voorstellingen 
staan er zij aan zij met andere interessante en toegankelijke publieksactiviteiten. 
We zullen alle kansen grijpen om nog meer samen te werken met relevante organisaties, al dan niet 
van culturele aard. Het gebied Willemsoord biedt kansen bij uitstek voor een levendig stadsgebied. 
 

 
 
De Kampanje kent de volgende pijlers: 

 Cultureel 

 Sociaal-cultureel 

 Zakelijke dienstverlening en commerciële activiteiten 
 
De Culturele functie: 
De culturele functie van de Kampanje blijft ook in de toekomst de belangrijkste. Dit betekent het 
programmeren van een breed scala aan podiumkunsten. 
Het buitenterrein van Willemsoord zal daar nadrukkelijk in worden betrokken, door het (mede) 
organiseren van buitentheater en festivals. 
 
De Sociaal-culturele functie: 
De sociaal-culturele functie is gebaseerd op de wens om een ontmoetingscentrum voor een zo breed 
mogelijk publiek in Den Helder en omgeving te zijn. De Kampanje stelt daartoe ruimten en diensten 
ter beschikking aan organisaties in de culturele- en sociaal-culturele sector tegen een zo laag 
mogelijk tarief. 
 
De zakelijke dienstverlening en commerciële activiteiten: 
De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de zakelijk dienstverlening en de commerciële 
activiteiten een essentiële en waardevolle functie zijn binnen de bedrijfsvoering van de Kampanje. De 
komende jaren zullen die nog belangrijker worden.  
De Kampanje heeft een goede naam opgebouwd op het gebied van service en dienstverlening. 



 

6 
 

De eigen verdiencapaciteit  zal alleen maar belangrijker worden, mede in het licht van de verder 
terugtredende overheid en subsidies die onder druk staan. De nieuwe schouwburg biedt daar alle 
mogelijkheden voor. 
 
Speerpunten in ons beleid om de accommodatie optimaal te benutten zijn: 

 Goede afstemming met de bestaande programmering 

 Organiseren van evenementen (door een eigen evenementenafdeling) zoals 
o Festivals  
o Concerten in vele genres, ook in de nieuwe Stadshal met een grote capaciteit 
o Symposia (in samenwerking met bedrijfsleven en organisaties) 
o Tentoonstellingen 

 Samenwerking met bestaande evenementen (zoals Visserijdagen, Historisch weekend, Sail) 

 Verder uitbouwen van de zakelijke dienstverlening en de commerciële activiteiten 

 Versterken van de dagactiviteiten (restaurant/vergaderaccommodatie) 
 
Vanuit kernbegrippen als kwaliteit, efficiency, service en creativiteit zal een actieve acquisitie worden 
gevoerd. 
 

 
 
Nadere uitwerking 
Met als uitgangspunt de huidige exploitatie van de schouwburg, is berekend wat verhuizing naar de 
nieuwe schouwburg betekent voor de exploitatielasten en -baten aldaar. 
Met een nieuwe accommodatie zal ook worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de culturele 
wereld en op de veelheid aan mogelijkheden die vanuit de schouwburg op Willemsoord (mee) 
ontwikkeld kunnen worden. 
 
Grofweg zullen in de schouwburg de volgende typen evenementen plaatsvinden: 

 Voorstellingen (toneel, opera, show, cabaret, klassiek etc.) waarbij een grote zaal met goede 
zichtlijnen en een daarvoor geschikte toneeloutillage beschikbaar zijn.  

 Voorstellingen waarbij een kleine zaal met goede zichtlijnen en een daarvoor geschikte 
toneeloutillage beschikbaar zijn – multifunctioneel in de nieuwe stadshal met 270 
zitplaatsen.  

 Concerten van grote en kleine omvang, van grote sta-concerten met grote aantallen 
bezoekers tot kamermuziek in intieme setting voor een klein publiek.  
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 Bijzondere theater- of theatrale activiteiten, soms in festival(achtige) setting, zowel binnen 
als (in relatie met) buiten, waarbij veel flexibiliteit nodig is.  

 Congressen, symposia en vergaderingen van 10 tot 1.000 personen.  

 Beurzen, (grote) bedrijfspresentaties, bedrijfsfeesten, toernooien - cultureel of verwant aan 
sporten.  

 Thema-evenementen voor vele doelgroepen van “Panna-knock-out tot Midwinterfeest”. 

 Alle vormen van ondersteunende horeca bij de genoemde activiteiten.  
 
Deze activiteiten zullen vanuit de schouwburgorganisatie worden geleid. Bij sommige activiteiten is 
het denkbaar dat we ze alleen faciliteren. Bijvoorbeeld bij gebruik door plaatselijke verenigingen, 
bedrijven of evenementenorganisaties. Hierbij zal het een afweging over draagvlak en de kosten-
baten-analyse een rol spelen. 
  
We gaan op een slimme en efficiënte wijze om met de ruimten die in de gebouwen beschikbaar zijn. 
De nieuwe schouwburgzaal wordt zo opgezet dat deze ook voor kleinere voorstellingen gebruikt kan 
worden, waardoor de gebruiksfrequentie hoger kan zijn. De capaciteit zal ongeveer 750 zitplaatsen 
zijn (die ruimte biedt het gebouw), maar zal door het aanbrengen van visueel verkleinende 
voorzieningen ook voor  400 toeschouwers niet als leeg aanvoelen. 
 

 
 

De nieuwe stadshal zal multifunctioneel worden opgezet, zodat er een kleine-zaal-voorstelling kan 
staan, maar ook grote publieksactiviteiten en beurzen plaats kunnen vinden.  
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Het nieuwe gebouw biedt  veel nieuwe mogelijkheden. 
Zo zijn er bijvoorbeeld nu activiteiten in de Stadshal (huidige schouwburg) en in de Kathedraal (huidig 
Willemsoord). De huidige Stadshal is een goed geoutilleerde ruimte, maar vaak te klein. De huidige 
Kathedraal is een grote ruimte, maar zonder standaardfaciliteiten. 
Al die standaardfaciliteiten zullen permanent in de “nieuwe stadshal” aanwezig zijn. Er komen legio 
mogelijkheden om de kathedraal flexibel voor zeer uiteenlopende activiteiten te gebruiken, zonder 
dat er steeds voor elk gebruik allerlei apparatuur hoeft te worden ingevlogen. De huidige 
gebruiksbezetting van Kathedraal en Stadshal samen biedt voldoende mogelijkheden om de nieuwe 
hal volop te benutten. Wij weten uit de aanvragen die op ons af komen dat er nog een groot 
potentieel ligt. 
 

 
 
Het restaurant komt op de kop (voormalig restaurant De Werf) en heeft een directe relatie met de 
kathedraal. 
Aan de tegenover liggende hoek in de kathedraal, zijde Weststraat, komt een multifunctionele 
zaalruimte (voormalige school van Niks) die geschikt is voor vele extra activiteiten zoals op cultureel 
gebied: kleine-zaal-voorstellingen, amateuroptredens, bandjesavonden, klein klassiek en jazz, 
exposities, specifieke jeugdactiviteiten en zakelijk: café/pub, (besloten) diners, uitloop theaterdiners, 
zoals bij Kerst en Nieuwjaar, wellicht trouwgelegenheid, kleine conferenties (twee andere 
vergaderzalen nabij), lezingen, enzovoort. 
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Bezoekers 
Onze bezoekers komen uit Den Helder en de regio. 
In onderstaand diagram is dit weergegeven voor die bezoekers die vanaf juni 2010 in ons bestand 
staan. 
 

 
 
44 % van de adressen bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Den Helder. 
39 % van de adressen bevindt zich in de drie direct aan Den Helder grenzende gemeenten Hollands Kroon, Texel 
en Schagen (waarbij de grens is aangehouden zoals die per 1-1-2013 van kracht is geworden). 
 
De bezoekfrequentie is lager  naarmate men verder van de schouwburg af woont. 
Landelijk onderzoek heeft laten zien dat de grens voor frequent bezoek aan een schouwburg op ongeveer 25 
kilometer ligt. Bij een grotere reisafstand neemt de bezoekfrequentie af. 
Dat blijkt dan ook uit de volgende grafiek. 
 

 
 
 
65 % van de kaarten is gekocht door bezoekers die een adres in de gemeente Den Helder hebben, dus vanuit de 
in het vorige diagram aangegeven 44 % van ons adressenbestand. 
32 % is gekocht door bezoekers uit de drie direct omliggende gemeenten waar zich 39 % van ons 
adressenbestand bevindt. Daarbij moet natuurlijk worden bedacht dat inwoners van Texel vanwege de 
incidentele bootverbinding slechts enkele keren per jaar naar de schouwburg kunnen komen, terwijl er dan ook 
nog minimaal 75 bezoekers per avond nodig zijn. 
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De verder van Den Helder liggende delen binnen de gemeenten Hollands Kroon en Schagen liggen natuurlijk 
dichter binnen bereik van Alkmaar en Hoorn en de inwoners daar zullen wellicht eerder op die schouwburgen 
georiënteerd zijn. 
Het bezoek uit de overige postcodes (17 %) zorgt voor de resterende 3 % van de verkochte kaarten en dat gaat 
dus om incidentele belangstelling. 
 
Wij verwachten dat met  de nieuwe unieke schouwburgaccommodatie de aantrekkingskracht op de 
regio groter zal worden. 
Mede daarom starten straks we nieuwe initiatieven zoals grotere publiekstrekkende activiteiten in 
de vorm van stadshalconcerten (tot 1.500 personen) en activiteiten op het plein voor de 
schouwburg. 
 
Vooral het aandeel van de jeugdige bezoekers is de laatste jaren flink gestegen tot ongeveer 25% van 
het totaal. Die ontwikkeling willen we met gerichte acties, activiteiten en evenementen de komende 
jaren nog flink stimuleren. 
 

 
 
Samenwerking 
De Kampanje werkt al in toenemende mate samen met andere organisaties. 
Dat is zinvol, omdat - buiten de directe taken van het verzorgen van voorstellingen – de vele 
gezamenlijke activiteiten niet alleen leiden tot wederzijdse verbeteringen van de samenwerkende 
organisaties, maar ook tot een kwaliteitsverbetering en verbreding van de activiteiten.  
Er zijn veel raakvlakken tussen tal van culturele activiteiten op scholen, van verenigingen, 
organisaties en initiatieven. Ook de snellere communicatiemiddelen maken het mogelijk steeds meer 
samen te werken en uit te wisselen.  
 
Onze samenwerking op culturele en aanpalende terreinen wordt steeds verder uitgebouwd met het 
doel om steeds meer bij te kunnen dragen aan een bruisende stad, waar het goed is om te wonen, te 
werken en te recreëren. Uit de vele onderzoeken van de laatste jaren is steeds gebleken dat vooral 
cultuur de aantrekkingskracht van een stad vergroot. 
 
Op het gebied van jeugdeducatie vervult de Kampanje de rol van intermediair. Groepsreserveringen 
voor middelbare schoolleerlingen, rondleidingen door de schouwburg voor klassen en bemiddeling 
tussen scholen en educatieve diensten van gezelschappen worden verder uitgebouwd. Er komen elk 
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jaar gemiddeld  alleen al 5.000 scholieren (BO, VO) naar de schoolvoorstellingen in de Kampanje. Dat 
is naast alle overige voor jeugdige bezoekers aangeboden voorstellingen. 
 
Wij gaan de samenwerking met het bedrijfsleven verder uitbouwen: 

De Kampanje als gastvrij huis en ontmoetingsplek voor ondernemers, niet alleen uit Den 
Helder, maar ook uit de omliggende gemeenten die een belangrijk deel van ons 
verzorgingsgebied zijn. 

Ook gaan we intensief samenwerken met de ondernemers die gevestigd zijn op Willemsoord. 
  
Publiekscijfers en zaalbezetting 
De kredietcrisis van 2008 en de daarop volgende economische recessie zorgden voor een omslag in 
het consumentenvertrouwen. De groei die zich ieder jaar liet zien kwam vanaf deze periode onder 
druk. Er tekenen zich ook  enkele trends af: keuzepatronen worden grilliger en  daardoor minder 
voorspelbaar, trouwe bezoekers blijven wel trouw maar kopen later. 
Desondanks lukt het om voor vrijwel alle genres een goede gemiddelde zaalbezetting te realiseren. 
Het voorstellingsbezoek vertoont gelukkig een zodanige stabiliteit dat een aantrekkelijk 
programmering in stand kan worden gehouden en ook financieel haalbaar blijft. Na een lichte 
teruggang in 2011 en 2012, vertoont het bezoekersaantal weer een lichte stijging. 
 
Accommodatie 
Met de nieuwe Kampanje op Willemsoord beschikt Den Helder straks over een prachtige culturele 
voorziening die klaar is voor de toekomst.  Tot de verhuizing zal op de huidige locatie aan het 
Bernhardplein alleen onderhoud worden uitgevoerd dat noodzakelijk is voor het goed functioneren 
van het gebouw en de voorzieningen. 
Daarbij zal voortdurend aandacht zijn voor een blijvende sfeervolle entourage. 
 
Financiën 
Schouwburgactiviteiten, zoals voorstellingen, evenementen, verenigingsondersteuning en verhuur, 
moeten voor iedere inwoner en organisatie in ons verzorgingsgebied betaalbaar zijn en blijven. De 
Kampanje is er immers voor iedereen. 
 
De schouwburgorganisatie is in 2007 verzelfstandigd. De gemeente Den Helder hecht groot belang 
aan een goede schouwburgvoorziening in een levendige stad, maar is van mening dat een 
schouwburgorganisatie door de aard van de voorziening en voor de slagvaardigheid ervan geen 
onderdeel moet uitmaken van het gemeentelijk apparaat. Daarbij hoort dat de schouwburg op 
hoofdlijnen wordt beoordeeld op de behaalde resultaten op basis van de Beleidgestuurde 
Contractfinanciering. De schouwburg kon en kan daardoor zelfstandig bedrijfseconomische 
beslissingen nemen en heeft ook steeds bewezen dat die verantwoord waren en nog steeds zijn. 
De schouwburg legt verantwoording af op grond van de bepalingen in het met de gemeente  
gesloten contract op basis van de Beleidgestuurde Contractfinanciering. Dat contract geldt voor alle 
culturele activiteiten. 
 
In het voorbereidingsproces naar de nieuwbouw van de schouwburg hebben wij, met raadpleging 
van deskundigen, een verantwoorde analyse gemaakt van de toekomstige exploitatie op 
Willemsoord. 
 
De huidige schouwburg is sinds 2007 eigendom van Stichting Schouwburg De Kampanje. Daarvoor is 
destijds een lening afgesloten bij de gemeente met een aflossing in 20 jaar. De rentelasten staan 
sindsdien in onze exploitatiebegroting.  
De gemeente Den Helder heeft bij het beschikbaar stellen van een gelijkwaardige nieuwe 
schouwburgaccommodatie het recht van eerste koop op het huidige schouwburgpand voor een 
bedrag van € 897.000. 
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In de afspraken over de realisering van de nieuwe schouwburg is vastgelegd dat wij de kosten van 
inventaris en inrichting/aankleding zullen betalen. 
Dit bedrag kan de schouwburg zelf financieren door de op dat moment nog bestaande restant -
hoofdsom van de lening en de verkoopopbrengst van het huidige gebouw. 
 
De toekomstige exploitatiemogelijkheden voor de nieuwe schouwburg zijn berekend op basis van 
meerdere scenario’s: een meer optimistische, een tegenvallende en één gebaseerd op zoals het nu 
gaat. Voor het voorstellingsbezoek is in de scenario’s geen stijging berekend, hoewel die wel 
verwacht mag worden. Te vaak is er bij nieuwe schouwburgen elders alleen gekeken naar het meest 
positieve beeld. Deze valkuil mijden wij. 
 
In al die scenario’s is de uitkomst dat de verplaatsing naar de nieuwe locatie haalbaar is binnen de 
financiële marges. Eventuele geringe aanloopverliezen in de eerste jaren  - ook bij langer durend 
economische herstel - kunnen ruimschoots gedekt worden. 
De berekening van het liquiditeitsverloop in de komende 10 jaren, in alle scenario’s, laat zien dat 
de schouwburg niet in liquiditeitsproblemen zal komen. 
 
In bijlage 3 is de opzet nader toegelicht. 
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Organisatie 
De Kampanje is een ondernemende culturele organisatie, flexibel naar klanten (publiek, 
gezelschappen en zakelijke klanten), efficiënt en effectief. De lijnen zijn kort, onze medewerkers 
voelen grote betrokkenheid bij het theater. Onze bedrijfsvoering is eerder resultaat- dan 
procesgericht, zonder overbodige managementlagen. Samenwerking met andere organisaties is een 
belangrijk onderdeel. 
 
Het is belangrijk om een groter accent te gaan leggen op het gebied van sales. Nu wordt dit er vaak 
“bij” gedaan, maar dan krijgt het door tijdgebrek niet altijd de aandacht die het nodig heeft. In de 
nieuwe accommodatie is dit door de veel grotere mogelijkheden nog veel meer van belang. In de 
organisatie zal iemand dit als hoofdtaak op zich nemen zodat het meer rendement heeft. 
 
Ook moet man/vrouwkracht worden vrijgemaakt om beter te kunnen functioneren als 
evenementenorganisatie. De vraag naar het organiseren van evenementen door of met 
medewerking van De Kampanje wordt steeds groter. 
Het idee is om een “evenementenbureau” op te zetten binnen de bestaande organisatiestructuur.. 
 
De komende tijd gaan we nader uitwerken hoe de organisatie er medio 2015 en de jaren erna dient 
uit te zien om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan. 
 
Werkgelegenheid. 
De schouwburg biedt werk aan ongeveer 70 medewerkers die samen ongeveer 32 FTE invullen. 
Op de nieuwe locatie zal deze werkgelegenheid groeien. 
 
De schouwburg kent al jarenlang een laag ziekteverzuimpercentage; in 2012 was dit: 1,05% (in 2011: 
2,28% - in 2010: 3,86%). Exclusief langdurig zieken was het percentage ziekteverzuim in 2012 0,69%. 
 
Bij alle afdelingen binnen De Kampanje zijn stagiaires actief. Niet alleen voor de regionale 
opleidingscentra, maar ook voor HBO-opleidingen wordt de Kampanje gezien als een interessante 
plaats om stage te lopen of om af te studeren. 
 
Sinds 2011 zijn er ook vrijwilligers betrokken in onze organisatie. Zij verrichten niet-omzet-gebonden 
taken in de sfeer van gastheer/vrouwschap en op het gebied van marketing en mailing. Het zijn taken 
die zonder hun bijdrage niet verricht zouden kunnen worden. 
 
Sponsoring, fondsenwerving en binding 
Zodra een representatieve wervende brochure is gemaakt met de definitieve opzet en uitvoering van 
de nieuwe schouwburg, zal een sponsortraject worden ingezet naar bedrijven en organisaties. 
 
Naast het binnenhalen van gelden voor de inrichting en speciale voorzieningen, is het traject ook van 
belang voor de binding van het bedrijfsleven aan de nieuwe schouwburg. 
 
In de nieuwe schouwburg zal ook de bestaande Businessclub met een nieuwe opzet worden 
voortgezet, waarmee een verdere groei kan worden bereikt. 
 
Met name in de regio, waar de helft van onze bezoekers woont, gaan we meer publiciteit en 
marketing voeren om ook daar te benadrukken wat het belang is van en de mogelijkheden zijn in de 
(nieuwe) schouwburg. 
 
De Vriendenstichting zal wellicht ook kunnen groeien door de boost die de nieuwe schouwburg kan 
geven. We zullen daarop inspelen door samen met het bestuur nieuwe ideeën te ontwikkelen. 
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Den Helder 
Januari 2014 
 
Mede namens 
Raad van Toezicht 
Raad van Advies 
Ondernemingsraad 
Management 
 
 
 
J.G Fokkinga 
Raad van Bestuur 


