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2018 was een goed jaar voor GIGANT, markant in cultuur (verder: GIGANT). We hebben meer kunnen programmeren, 
regisseren en faciliteren dan voor mogelijk werd gehouden. De prestatie eisen zoals destijds geformuleerd zijn 
meer dan ruimschoots gehaald: 

 
Ook de onderwijs en regie-activiteiten, gericht op cultuureducatie en –participatie, waren hoger dan de ambities 
uit het fusieplan van destijds. De groei van het aantal activiteiten heeft geleid tot een grotere betekenis en 
zichtbaarheid van GIGANT in het culturele veld in Apeldoorn. De groei van het aantal activiteiten betekende wel 
dat de gehele gemeentelijke subsidie, aanvullende financieringen en de eigen inkomsten uit recette en horeca 
moesten worden aangewend om de groeiende activiteitenkosten te dekken. GIGANT slaagde er in 2018 wel in voor 
het eerst sinds jaren een bescheiden positief financieel resultaat te behalen.

We richten ons met GIGANT op het regisseren van vrijetijdsactiviteiten en onderwijs, programmeren en faciliteren. 
Bij de regie Vrije Tijd ligt de focus op talentontwikkeling jongeren, zorg en welzijn, muziek en ondersteuning 
van de amateurkunstenaar. We scouten nieuw talent en initiëren workshops, concoursen, masterclasses en 
samenspeldagen. We dragen zorg voor honderden muzikanten in Apeldoorn. We nodigen ze uit zich te verenigen 
en zich te presenteren. We bieden een podium aan al het cultureel talent in de stad. Naast speelplekken en podia 
bieden we ruimtes om te exposeren. Voor mensen met een beperking organiseren we bijzondere cultuurbelevingen 
met zorgaanbieders, zoals Passerel en organisaties als MeeVeluwe, Stimenz en de Klup.

Ook bij de regie van het onderwijs doet GIGANT het goed, met als belangrijkste middel Cultuurwijzer, het loket 
waar onderwijs en cultuur met elkaar worden verbonden. Cultuurwijzer is de bemiddelaar, makelaar, adviseur en 
organisator. Diverse culturele partners uit Apeldoorn en omgeving voeren de activiteiten en programma’s uit. Onze 
doelgroepen zijn primair de leerlingen en leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Onze 
ambitie is om iedere leerling in Apeldoorn tenminste 1 keer een culturele ervaring te laten beleven. GIGANT wordt 
steeds meer het laagdrempelige cultuurpodium dat beoogd is bij de fusie. We denken mee met partners in de stad 
en regio, leggen verbindingen, treden op als cultuurmakelaar en waar mogelijk leveren we een bijdrage aan de 
praktische organisatie om zo een project tot stand te brengen.

Bij het programmeren profileren we ons meer en meer als een aantrekkelijk, laagdrempelig podium voor (pop- en 
jazz-)muziek, film, theater, dans, taal en debat. Voor de popactiviteiten 2018 was het een goed jaar wat betreft 
bezoekersaantallen. In totaal 33.536 bezoekers wisten afgelopen jaar hun weg te vinden naar één of meerdere 
van de totaal 151 concerten en events, zowel binnen GIGANT als op externe locaties. Hiermee is een stijging van 
24% ten opzichte van 2017 gerealiseerd. Ook de Nederlandse top was met shows van o.a. De Dijk en Waylon 
weer vertegenwoordigd. In coproductie met Orpheus is een zeer geslaagd concert van 80’s icoon Kim Wilde naar 
Apeldoorn gehaald. In de zomer hebben we weer succesvol ‘buiten gespeeld’ tijdens de acht zondagen van de 
StadsOase. 

Na het goede jaar 2017 heeft de stijging zich ook bij film in 2018 voortgezet. Het aantal bezoekers is gestegen naar 
43.500 bezoekers met 3.240 voorstellingen. Ondanks een lange en zeer zonnige zomer maar, waarschijnlijk met 
name, dankzij een vergroting van het aantal (late) matineevertoningen.

5.

Dans in GIGANT

VEREISTE PRESTATIE PER 
START FUSIE

GELEVERDE PRESTATIE 
OVER 2018

AANTAL POP/DANCE EVENTS 140 165

AANTAL FILMVOORSTELLINGEN 1900 3240

BEZOEKAANTAL POP/DANCE 18.700 40.233

BEZOEKAANTAL FILM 27.500 43.500

TOTAAL BEZOEK, INCL OVERIG BEZOEK 55.000 85.000
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Na het goede filmjaar 2017 heeft de stijging zich ook 
in 2018 voortgezet. Het aantal bezoekers is gestegen 
naar 43.500 bezoekers met 3.240 voorstellingen. 
Ondanks een lange en zeer zonnige zomer maar, 
waarschijnlijk met name, dankzij een vergroting van het 
aantal (late) matineevertoningen waarmee we gestart 
zijn op 1 november 2017. Daarnaast is in 2018 gestart 
met deelname aan Picl, waarmee filmliefhebbers 
verschillende GIGANT films ook thuis vanaf de bank 
kunnen kijken. 
Vaste programma onderdelen, die ook in 2018 weer 
succesvol bleken of hun urgentie bewezen, zijn:

•  Boek & Film i.s.m. CODA: maandelijks wordt van 
oktober t/m mei een boekverfilming vertoond met 
inleiding door filmdocent en journalist Harry Peters.

•  Filmkrant.Live: door journalisten, verbonden aan de 
Filmkrant, worden inleidingen gegeven bij speciaal 
geselecteerde films. Maandelijks vindt zo’n inleiding 
plaats in GIGANT met als doel verdieping van de 
kijkervaring.

•  Nabespreken: door filmvrijwilliger Bram Rutgers 
wordt 2x per maand, waarvan 1x i.s.m. OKW, op 
maandag- en/of woensdagavond de gelegenheid 
geboden in het café een film na te bespreken.

•  IFFR preview Tour: in januari voor aanvang van 
IFFR (International Film Festival Rotterdam) wordt 
een film uit het IFFR programma aangeboden in de 
filmtheaters als voorpremière en opwarmer voor het 
festival.

•  IDFA on Tour: een programma van de beste/
prijswinnende documentaires van het documentaire 
festival in Amsterdam begint in januari aan een tour 
langs de filmtheaters onder de naam IDFA on Tour. 
In GIGANT wordt dit i.c.m. een cinemaal aangeboden.

•  Movies That Matter: i.s.m. Amnesty International 
Apeldoorn vindt er maandelijks een vertoning plaats 
van relevante, actuele films, gekozen door Movies 
That Matter gekoppeld aan debat en/of inleiding, in 
de periode van oktober t/m mei.

•  Schoolvertoningen in samenwerking met 
Cultuurwijzer.

•  Ontbijt & Film: maandelijks op zondagmorgen 
een keuze uit 3 films voorafgegaan door een 
ontbijtbuffet verzorgd door Délifrance.

•  Exhibition on Screen: informatieve, 
onderhoudende en toegankelijke documentaires 
over kunstevenementen van over de hele wereld 
verweven met biografieën en exclusieve behind-
the-scenes beelden van galerieën.

•  Klassiekers: gerestaureerd en gedigitaliseerd en 
nog steeds interessant voor ons publiek. In 2018 
waren dit Les uns et les autres, Fanny & Alexander, 
Stalker, The Big Lebowski en Eraserhead.

•  Film gemist: op alle maandagen van de maand wordt 
ons publiek de kans geboden een goed bezochte, 
maar door hen gemiste film alsnog te zien.

•  Annie M.G. Schmidt Dag op haar geboortedag 
20 mei, met verschillende films gebaseerd op de 
verhalen van de schrijfster.

•  Cursus Filmkijken. Vier avonden wordt er een 
cursus gegeven i.c.m. film. In 2018 was dit de cursus 
Moving Images door Gerlinda Heijwegen. 

•  24ste Filmnacht: van zaterdag op zondag van 
20:00 tot 08:00 uur worden in het tweede weekend 
van maart 5 films vertoond met tussen de films door 
goede catering en als afsluiting een ontbijtbuffet.

•  Eenmalige muziekfilmvertoningen zoals Prince en 
David Gilmour.

•  Vertoning van kinderfilms in alle schoolvakanties 
met aandacht voor de allerkleinsten. 

•  Filmeducatie voor het voortgezet middelbaar en 
wetenschappelijk onderwijs i.s.m. Regie Vrije Tijd. 

•  BuitenFilm heeft zevenmaal plaatsgevonden op het 
Van Reekumplein in de zomervakantie en eenmaal 
in september i.s.m. Vereniging Oud Apeldoorn. 
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2018 was een recordjaar wat betreft bezoekersaantallen 
voor de popactiviteiten. In totaal 33.536 bezoekers 
wisten afgelopen jaar hun weg te vinden naar één of 
meerdere van de totaal 151 concerten en events, zowel 
binnen GIGANT als op externe locaties. Hiermee is 
een stijging van 24% t.o.v. 2017 gerealiseerd. Daarbij 
moet direct worden aangetekend dat in 2018 ook het 
aantal producties met 9% is toegenomen. Vanuit de 
samenwerkingen met lokale festivals Roots In The 
Woods en Lepeltje Lepeltje, waar respectievelijk drie 
dagen en één dag het muziekprogramma door GIGANT 
is ingevuld, zijn nog eens ruim 1.500 bezoekers bereikt. 
Hiermee komt de teller voor 2018 op totaal ruim 35.000. 

Inhoudelijk was het voornemen om nieuwe disciplines 
toe te voegen, om zo het programma in 2018 te 
verbreden en daar waar mogelijk te verjongen. Vele 
jongeren waren te vinden bij o.a. het optreden van 
zangeres MAAN en daarnaast is in 2018 gestart met 
een nieuw (live-)hiphop event voor de 16+ doelgroep, 
onder de naam PLANGA. Dit stierf helaas een snelle 
dood, aangezien dit met dezelfde organisatie als 
achter Spuugzat was opgetuigd. Deze organisatie vond 
echter weinig aansluiting meer met de doelgroep. 
Anno 2018 is hiphop de dominante muziekstroming 
voor jongeren, maar binnen dit genre is er in GIGANT 
uiteindelijk te weinig aanbod geweest. Wel waren er 
bijzondere en geslaagde concerten voor de oudere 
‘hiphopheads’, van Amerikaanse grootheden Arrested 
Development en Jedi Mind Tricks. Met o.a. deze shows 
is in 2018 invulling gegeven aan de ambitie om meer 
‘grote namen’ en internationale acts naar Apeldoorn te 

halen. Verder werden er grootheden uit met name het 
metalgenre aangetrokken, waaronder Ensiferum, Vader 
en Entombed. Ook de Nederlandse top was met shows 
van o.a. De Dijk en Waylon weer vertegenwoordigd. In 
co-productie met Orpheus is een zeer geslaagd concert 
van 80’s icoon Kim Wilde naar Apeldoorn gehaald. 

Het meer onderscheidend en avontuurlijk programma 
was afgelopen jaar vooral in het metalgenre 
te vinden. Gaandeweg is hiermee een (nieuwe) 
programmalijn ontstaan, waar we in 2019 verder op 
willen voortborduren. De bezoekersaantallen waren 
niet bij alle events en shows als verwacht, maar de 
reacties van publiek en bands waren unaniem positief. 
Tijdens de tweede editie van het Voor De Duvel Niet 
Bang festival was voor het eerst de popzaal het decor 
voor een keur aan schurende en brullende bands. Op 1 
december werd dezelfde popzaal volledig overgenomen 
door metalliefhebbers voor de eerste editie van 
BLOODFEST. Naast deze nieuwe initiatieven was ook 
festival Brainstorm voor het elfde jaar terug in GIGANT. 
Met een iets aangescherpt profiel was het direct 
één van de beste edities ooit. In de zomer hebben 
we weer succesvol ‘buiten gespeeld’ tijdens de acht 
zondagmiddagen van de StadsOase. Het mooie weer 
en de inmiddels meer dan gevestigde reputatie van dit 
zomerfestival stonden garant voor een topeditie.

Het aantal samenwerkingen was ook in 2018 weer legio. 
Naast eerder genoemde partnerships met gevestigde 
festivals als Roots en Lepeltje, en structurele partners 
als Orpheus, werd een actieve samenwerking met de 
Grote Kerk nader ingevuld. Met shows van Andy Frasco 
en Jeangu Macrooy hebben beide partijen elkaar 
gevonden en staan er voor 2019 al diverse concerten 
in het majestueuze kerkgebouw gepland. De (dance-)
events waren in 2018 opnieuw erg populair. Het aantal 
verschillende events is verder uitgebreid met 80’s 
Verantwoord, Vunzige Deuntjes, Tante Joke Karaoke 
Band en Superstijl. Ingekochte concepten die zoveel 
landelijke bekendheid hebben dat ze ook in Apeldoorn 
een vliegende start hebben gemaakt. Maar er was 
ook weer ruim aandacht voor de eigen kweek. Maar 
liefst twee concepten die zich hebben bewezen binnen 
het concept “De Kraamkamer” (gratis toegankelijke 
clubnachten in het café, vormgegeven door ambitieuze 
Apeldoornse evenementenmakers) wisten vanwege 
bewezen succes door te stoten naar de popzaal. De 
organisaties van Ellipsis en Planet Groove hebben 
inmiddels hun eerste editie in de popzaal met succes 
achter de rug. Tevens is i.s.m. lokale promoters een 
nieuw harcore/hardstyle event gerealiseerd: RAW 
Generation staat nu al symbool voor hét Apeldoornse 
event voor de liefhebbers van deze genres. 
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In de keuze voor het programma Vrije Tijd stond 
in 2018 de verbinding voorop, met een focus op 
crossover van stijlen en betrekken van verschillende 
doel- en publieksgroepen. Minstens zo belangrijk is de 
verbinding met het publiek. Daarnaast geeft GIGANT 
ruimte aan initiatieven van (groepen) Apeldoorners 
die als co-producent/-programmeur een actieve rol 
krijgen. Voor (amateur)gezelschappen die in de stad 
hun producties ontwikkelen zijn we een gastvrij en 
betaalbaar podium met alle voorzieningen die nodig zijn 
voor een presentatie op hoog niveau. In samenwerking 
met het regieteam Vrije Tijd werd GIGANT de gehele 
maand juni 2018 het ‘Huis van de Apeldoornse Kunsten’. 
Het landelijke initiatief IkToon kreeg hiermee in GIGANT 
een gastvrij podium.

Ook binnen het sociaal domein waren we actief. 
Denk hierbij aan de NAH groep met theater over het 
leven met niet-aangeboren-hersenletsel. Ook in de 
Week van de Psychiatrie heeft GIGANT op verzoek 
van maatschappelijke organisaties ‘Vind je het gek?’ 
geprogrammeerd. Een voorstelling die uitnodigt tot 
reflectie en dialoog over het leven met psychische 
kwetsbaarheid. Tijdens de Autismeweek werd in 
samenwerking met het Wendecafé voor mensen met 
autisme de thematische voorstelling ‘F*ck you Rain 
Man’ en een prikkelarm concert getoond. Rondom deze 
programma’s vonden infomarkten plaats.
Apeldoornse kunstenmakers en publiek hebben hun 
helden en inspirators. GIGANT zocht ook in 2018 met 
zorg de voorbeelden voor de lokale makers (actieve 
beoefenaars). Liefhebbers van literatuur & proza en 
met een brede belangstelling voor muziek wisten de 
weg naar GIGANT al te vinden vanwege Het Schrijfcafé, 
Boek & Film en de schrijfcursussen. Voor hen en vele 
anderen brachten we tweemaal een schrijver en een 
muzikant, aan elkaar verbonden:

•  Cherry Duyns en Oleg Lysenko - ‘Ik zag dat er 
geluisterd werd’. Korte film gevolgd door lezing/
concert over het leven van de recent overleden 
Armando.

•  Lidy Blijdorp en Jan Brokken - ‘De cello van Anner’. 
Essays over de cello van Anner Bijlsma met daarbij 
solomuziek van celliste Lidy Blijdorp.

Samen met de Apeldoornse stadsfotograaf werd een 
programma gerealiseerd die het gesprek over beeld 
& beeldtaal voedt. Publieksgroepen vonden we in 
de beeldende kunst, film en de achterban van de 
stadsfotograaf. Apeldoornse amateurs kregen een rol 
rond de programmering. Het programma:

•  Hans Aarsman met zijn onemanshow ‘Dokter 
Aarsman’.

•  Jan Dirk van der Burg schreef een boek over 
olifantenpaadjes. Bij zijn optreden kwam niet alleen het 
hoe maar ook het waarom van de fotoserie aan bod. 

Verder organiseerden we in 2018 opnieuw een aantal 
relevante debatten, als coproductie georganiseerd.  
Zo organiseerden we een jongeren-verkiezingsdebat in 
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen samen 
met de werkgroep Keuzestress en platform Jong 
Apeldoorn. Samen met de kerkelijke werkgroep van 
kerkgemeenschap De Fontein werden drie debatten 
met maatschappelijke thema’s georganiseerd.  
In samenwerking met ControlAltDelete en het 
filmprogrammateam brachten we een vertoning en 
debat rond het thema etnisch profileren.

In september maakte Apeldoorn kennis met Jazzclub 
Gigant. Tijdens de Jazzclub is er ruimte voor huisband 
de Guus Essers band, aangevuld met lokaal jazztalent 
en grotere namen uit de jazzwereld. Hiermee wordt de 
verbinding gelegd tussen de lokale talentopleidingen 
en de professionals. We kozen voor het model van 
de Jazzclub op vaste tijden, op een herkenbaar 
moment in de maand. De belangrijkste doelen, 
vinden en verbinden van een publieksgroep en als 
podium een gastvrije rol spelen voor amateurs en 
beroepsmuzikanten, zijn ruimschoots gehaald. Vanaf de 
eerste editie was de opkomst groter dan verwacht en 
bleef per editie groeien. 

10. 11.

PODIUM VOOR 
APELDOORNSE 
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Cultuurwijzer werkt in het primair onderwijs (PO) en 
speciaal onderwijs (SO) met verschillende programma’s 
aan cultuureducatie in het onderwijs. Het bereik in 
2018 binnen het PO was 11.871 leerlingen en binnen 
het VO 7.210 leerlingen. Cultuurmenu is een jaarlijks 
programma waarbij leerlingen tijdens hun schooltijd 
een activiteit krijgen op iedere discipline. Door 
het doorlopen van het menu krijgt de leerling alle 
kunstdisciplines gedurende zijn schoolloopbaan. Het 
programma wordt uitgevoerd door lokale culturele 
partners en regionale instellingen. Daarnaast kunnen 
scholen kiezen voor maatwerkprogramma’s, bijvoorbeeld 
voor een jubileum, waarin aan presentatietechnieken 
wordt gewerkt of verdiepend muziekonderwijs. Binnen 
de aandachtswijken van Apeldoorn is de Brede School 
actief, hoewel op moment van schrijven niet bekend 
is hoe zich dat gaat ontwikkelen in 2020. Leerlingen 
van deze scholen krijgen na schooltijd de kans om hun 
talenten te ontplooien middels kunstprogramma’s. Met 
inzet van de combinatiefunctie maakt Cultuurwijzer een 
verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse. Als 
een basisschool dan nog meer wil, kan men kiezen voor 
Cultuureducatie met Kwaliteit: een rijksprogramma waar 
scholen werken aan het ontwikkelen en verankeren van 
cultuuronderwijs op structurele basis.

In 2018 verankerden we cultuureducatie in het primair 
onderwijs. We:

•  realiseerden voor het primair onderwijs een 
duurzame kennismaking van kinderen met kunst & 
cultuur gedurende hun gehele schooltijd met het 
Cultuurmenu;

•  bevorderden kunst- en cultuureducatie in het 
onderwijscurriculum door het verzorgen van 
kunsteducatieve lessen, activiteiten, projecten en 
de begeleiding van leerkrachten, aanvullend op het 
Cultuurmenu;

•  werkten verder aan het vier-jarenprogramma 
Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020), 
dat gericht is op een verdiepingsslag, 

kwaliteitsverbetering, verankering en verbinding met 
het curriculum van de school;

•  maakten op de Brede scholen een goede verbinding 
tussen het binnen- en buitenschoolse aanbod met de 
inzet van de combinatiefunctionaris.

In 2018 brachten we de vraag naar cultuuronderwijs en 
het cultuuraanbod samen. We: 

•  brachten voor 62 van de 66 basisscholen in Apeldoorn 
de culturele vraag in kaart en formuleerden daar een 
passend cultuuraanbod bij;

•  hebben voor 14 scholen in het voortgezet onderwijs 
een cultuuraanbod gerealiseerd;

•  brachten samen met andere cultuurinstellingen het 
jaarlijkse aanbod van cultuur, geschikt voor primair 
en voortgezet onderwijs, in kaart en distribueerden 
dat onder alle PO- en VO-scholen. Dit deden we 
middels brochures, website, digitale nieuwsbrieven 
en mondeling via de contactmomenten op school. 
We organiseerden vervolgens op vraag honderden 
culturele ontmoetingen tussen jonge mensen en 
kunstenaars;

•  initieerden en onderhielden netwerken van 
onderwijsgevenden en kunstenaars/docenten 
door het organiseren en faciliteren van jaarlijkse 
ontmoetingen, overleg van Interne Cultuur 
Coördinatoren (ICC-ers), events en inspiratiedagen.

GIGANT heeft sinds 2009 de taakstelling om met de 
combinatiefunctie middelen de cultuureducatie in de 
Brede Scholen meer en beter in te zetten. GIGANT heeft 
zich, samen met Accres voor sportstimulering en met 
CODA voor cultuureducatie, sinds die tijd hard gemaakt 
om voor kinderen in het basisonderwijs programma’s 
uit te voeren die zonder deze middelen niet mogelijk 
zouden zijn geweest. 

Deze regeling vindt haar uitvoering in de 
matchingsgelden van het rijk met een bijdrage uit de 
structurele subsidiemiddelen van GIGANT, bedoeld 
voor onderwijs. Doel is om met deze middelen meer 
en verdiepende cultuureducatieve activiteiten te 
kunnen (blijven) uitvoeren. De samenhang tussen 
binnenschoolse en buitenschoolse educatie vinden we 
hierbij van groot belang. 

Uniek bij GIGANT is dat wij de vraag van de 
scholen leidend laten zijn bij de invulling van de 
combinatiefunctie. Het maakt dat de functie door de 
diversiteit aan vragen vervuld wordt door vele docenten, 
die gekwalificeerd zijn om de vraag te beantwoorden. 
Cultuureducatie bestrijkt immers het brede spectrum 
van muziek, dans, theater, beeldende kunst, schrijven, 
fotografie, nieuwe media en mode. 

Ook in 2018 heeft GIGANT de extra formatieplaats 
combinatiefunctie ingezet om weer verschillende 
verbindingen te leggen tussen het binnen- en 
buitenschoolse. We hadden lessenseries in de 
verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans, 
drama. Maar ook leren programmeren en circuslessen. 
Daarnaast hebben we ook een aantal grotere projecten 
met de scholen ontwikkeld en uitgevoerd. Enkele 
highlights:

Samenwerking met de SPM-A (Samenwerkende 
Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn)
De SPM-A vierde haar 25-jarig jubileum met de komst 
van de Classic Express. Dit is een reizende concertzaal 
die als doel heeft kinderen tussen 6 en 11 jaar in 
aanraking te laten komen met (klassieke) muziek. De 
concerten werden gegeven door de jonge prijswinnaars 
van het Prinses Christina Concours. Deelnemende 
scholen van het CMK-traject (ontwikkeling leerlijn 
muziek) waren het Web, De Ontdekking en Ichthus. 
Wat hield dit in? Voorafgaand aan het concert kregen 
de kinderen lessen muziek over en met verschillende 
muziekinstrumenten. De kinderen maakten kennis met 
de domeinen van de muziek, de diverse instrumenten 
en hebben ervaren hoe het is om deze te bespelen. 
Daardoor kreeg het concert meer betekenis en werd de 
verbinding met de muzikanten vergroot.  

Samenwerking met Apeldoorn Fotostad  
(een tweejaarlijkse fotomanifestatie)
Apeldoorn Fotostad laat zien wat er mogelijk is, wat 
mensen maken, brengt mensen bij elkaar en biedt een 
platform aan iedereen die fotografie een warm hart 
toedraagt.
Wat hield dit in? Een naschools fotografieprogramma 
in het Web waarvan de resultaten zowel op school 
als ook bij GIGANT tentoongesteld werden. Tijdens de 
lessen hebben kinderen met een professionele fotograaf 
kunnen werken die hun kijk op de wereld heeft verruimd 
en hen stimuleerde hun eigen kijk op een bijzondere 
manier vast te leggen. 

Samenwerking CODA | Fablab
Een themaweek Beeld & Geluid in het Kompas met 
afsluitend een tentoonstelling in school voor ouders en 
belangstellenden. 
Wat hield dit in? Vakdocenten gaven programmeerlessen 
en de kinderen bezochten het Fablab. Naschools was 
er een verdieping met een cursus Animaties maken. 
Kinderen maakten kennis met nieuwe technieken en 
deden ervaring op met digitale media en wisselen dit uit 
met leerlingen en ouders.

Samenwerking met Circusschool Apeldoorn
Een circusvoorstelling door alle kinderen van de 
Sebastiaanschool voor meester Rob die met pensioen 

ging en voor alle ouders en belangstellenden.
Wat hield dit in? Programma van circuslessen met 
aandacht voor presentatie, samenwerking en acteren. 
Samenwerking met DenkTank Breed en het 
Buitenmuseum (in wijk Osseveld-Woudhuis)
De vrijwilligers van DenkTank Breed wilden de kinderen 
uit de wijk kennis laten maken met de kunst en 
geschiedenisverhalen in hun eigen omgeving. Door naar 
kunst in hun eigen omgeving te kijken en naar verhalen uit 
de geschiedenis te luisteren werden zij zich bewuster van 
hun omgeving en voelen zij zich hier meer betrokken bij.
Wat hield dit in? Zes kunstwerken in de wijk 
werden belicht door middel van theater, street-art, 
verhalenvertellers, bodypercussie, filosofie en fotografie. 
Ondersteuning met behulp van vakdocenten die de 
ontmoeting van de kinderen met de kunstwerken uit hun 
buurt receptief, actief en/of reflectief begeleidden. De 
kinderen omarmden (soms zelfs letterlijk) het kunstwerk.

ONDERWIJS - VRIJE TIJD 
GIGANT initieerde, ondersteunde en faciliteerde ook in 
2018 vele mooie initiatieven die een bijdrage leveren 
aan het culturele veld. Van interne partners, maar 
ook van externe partijen. We dachten mee, legden 
verbindingen en waar mogelijk leverden we een 
bijdrage aan een stukje organisatie om zo een project 
tot stand te brengen. Doel was en is het aanjagen van 
cultuurparticipatie in Apeldoorn en daar waar maar 
mogelijk de kwaliteit versterken.

We kennen vier pijlers binnen cultuur in de vrije tijd: New 
Arts en talentontwikkeling jongeren, zorg en welzijn, 
muziek en ondersteuning van de amateurkunstenaar.
We scoutten nieuw talent en initieerden workshops, 
concoursen, masterclasses en samenspeldagen. 
We droegen zorg voor talentontwikkeling in veel 
verschillende stijlen voor honderden muzikanten in 
Apeldoorn. We nodigden ze uit zich te verenigen en 
zich te presenteren. We boden een podium aan al het 
cultureel talent in de stad. Naast speelplekken en podia 
boden we ruimtes om te exposeren. 
We organiseerden en droegen bij aan nieuwe en 
bestaande projecten en festivals. Daarbij waren en zijn 
we constant op zoek naar vernieuwing op inhoud, vorm 
en bereik.
Voor mensen met een beperking initieerden en 
organiseerden we bijzondere cultuurbelevingen i.s.m. 
zorgaanbieders zoals Passerel en organisaties als 
MeeVeluwe, Stimenz en de Klup. 
We organiseerden en faciliteerden lessen en trainingen 
voor zowel besturen als leden van harmonie- en 
fanfareorkesten, koren en toneelgroepen. In ons huis 
werden de HaFaBra theorielessen op alle niveaus 
verzorgd en namen we de landelijk erkende praktijk- en 
theorie-examens af.

Voor een uitgebreid overzicht van de onderwijsactiviteiten, zie bijlage 1. Voor een zeer uitgebreid overzicht van de Vrije Tijdsactiviteiten, zie bijlage 2.
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HORECA
Het jaar 2017 was een roerig en lastig jaar voor de 
horeca, met de nodige wijzigingen in de vaste kern van 
het team en de noodzaak om op een aantal vlakken het 
wiel opnieuw uit te vinden. Dit heeft in 2018 geleid tot 
het aanscherpen van het assortiment, de aanschaf van 
een nieuw kassasysteem, het invoeren van PIN Only 
in de popzaal (m.u.v. de kleine bar) en het opnieuw 
inrichten van het totale werkproces van de horeca. 

Waar in 2016 en 2017 het assortiment al drastisch in 
omvang is teruggebracht, zijn we in 2018 nog kritischer 
gaan kijken naar de wensen van de verschillende 
bezoekersgroepen in het café, de popzaal en de foyer. 
Verschillende ruimtes met per ruimte een ander 
aanbod, passend bij de activiteiten in deze ruimtes 
en de verwachtingen van de bezoekers aldaar. De 
leveranciers zijn nauw betrokken bij het leggen van deze 
puzzel. De overstap naar Hanos voor alles - behalve 
bier - heeft goed uitgepakt voor het wijnassortiment 
en de totstandkoming van de kleine kaart, die het in 
de toekomst mogelijk moet maken om voorafgaand 
aan of volgend op het bezoeken van een voorstelling 
een klein hapje te eten. Hopdonders draagt bij aan een 
onderscheidend speciaalbier-assortiment en Heineken 
heeft veel bereidheid getoond in de ondersteuning bij 
evenementen als Koningsdag en de Stadsoase. Verder 
een speciale vermelding voor stadsbrouwerij De Vlijt, die 
aan de hand van onze wensen twee eigen GIGANT-bieren 
gebrouwen heeft.

Waar het assortiment in 2018 aanscherping nodig had, 
gold dat ook voor de teamstructuur. In het verleden was 
het streven om te werken vanuit een platte organisatie, 
maar in 2017 bleek een meer formele verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden, alsmede een directere 
aansturing van het werkproces noodzakelijk te zijn. Als 
gevolg hiervan is de functie van Floormanager in het 
leven geroepen en door het jaar heen ontwikkeld. De 
drie floormanagers zijn de verbindende schakel tussen 
alles wat op kantoor bedacht wordt en op de vloer tot 
uitvoering gebracht moet worden. Zij signaleren in 
een vroeg stadium de knelpunten, acteren hierop (in 
samenspraak met de programmamakers, productie, 
technici en baliemedewerkers) en sturen de collega’s 
van de horeca en deels ook de vrijwilligers aan. De 
floormanager overziet in zijn/haar rol alle uitvoerende 
werkzaamheden op een productieavond, maar wordt 
voor het horecagedeelte bijgestaan door de coördinator 
horeca popzaal en de coördinator horeca café/foyer.

Het jaar 2018 was door al deze veranderingen een 
erg intensief jaar, maar terugkijkend kunnen we 
stellen dat we de juiste weg zijn ingeslagen, want de 
resultaten mogen er zijn. Zo heeft het grotendeels 
uitbannen van contant geld in de popzaal geleid tot een 
hogere omzetsnelheid en daarmee een hogere omzet 
per bezoeker. Samen met het aanscherpen van het 
assortiment, het sturen op een nette inslag en uiteraard 
het hoge bezoekersaantal heeft dit geleid tot een goede 
uitgangspositie voor 2019.

PRODUCTIE
2018 stond voor de afdeling Productie vooral 
in het teken van het verder vormgeven aan de 
professionaliseringsslag die de afdeling in 2017, als 
gevolg van de fusie, heeft ingezet. Om de nieuwe 
programmering de juiste ondersteuning te kunnen 
bieden is er een start gemaakt met het vormgeven 
van een productieteam. De productiemedewerkers 
ondersteunen alle programma-takken: Pop, Dance, Vrije 
Tijd, Film en Onderwijs. 
In het 1e volle jaar na de fusie werd een flinke groei 
in aantal en diversiteit van producties waargenomen. 
Vooral het programma vanuit Vrije Tijd kenmerkt 
zich hierbij door een hoge mate van maatwerk. Dat 
vraagt veel overleg en onderlinge afstemming van de 
verschillende afdelingen, maar evengoed ook van het 
gebouw en het onderhoud daarvan, als van de technici 
en horecamedewerkers. De afstemming van het grote 
aantal producties verliep al vele malen efficiënter, omdat 
er meer continuïteit en draagvlak bestaat binnen het team. 

19.

VERHUUR 
In 2018 was de insteek van verhuur binnen GIGANT 
minder gericht op de commerciële partijen en zakelijke 
contacten dan voorgaande jaren. De focus lag meer op 
de contacten uit de regio die, passend bij de nieuwe visie 
van GIGANT, een mooi programma wisten neer te zetten.
De insteek van de afdeling is sinds 2017 al meer gericht 
op het bieden van een podium aan lokale organisaties en 
in mindere mate commercieel gericht. Een koerswijziging 
die in 2018 erg voelbaar is geweest. De vernieuwde en 
unieke markpositie van GIGANT en de inzet van zowel 
het programmerend als het regisserend team hebben 
geresulteerd in een hogere bezettingsgraad van de 
presentatiezalen. 

Gemiddeld komen er 150 aanvragen per jaar (3,5 
aanvraag per week) binnen. De aanvragen lopen uiteen: 
een verjaardag vieren, een voorstelling van een lokale 
toneel- en musicalvereniging, een workshopdag als 
teambuilding, een lezing vanuit de lokale overheid of 
het uitvoeren van een schoolmusical vanuit het primair 
onderwijs. Na een eerste beoordeling en overleg 
over inhoud, mogelijkheden tot opname in het eigen 
programma, beschikbaarheid van ruimte en kosten valt 
een derde van de aanvragen af en wordt niet ten uitvoer 
gebracht.

Daar waar eind 2017 al gewezen werd op het 
spanningsveld dat zou kunnen ontstaan tussen 
het gebruik van de ruimtes en de aanvragen door 
externe partijen, is inderdaad gebleken dat het aantal 
gehonoreerde aanvragen door de afdeling Verhuur 
gedaald is ten opzichte van 2017. In 2018 waren er 46 
verhuurproducties tegenover 68 in 2017. 
Vanwege dit spanningsveld tussen faciliteiten en aanbod 
van de drie programmagebieden kan de afdeling Verhuur 
niet anders dan meebewegen met de mogelijkheden 
die het grote programma-aanbod toelaat. Ook de druk 
dat het volle programma legt op het facilitaire team 
heeft zijn weerslag op de mogelijkheden van Verhuur. 
Last minute aanvragen van (veelal) zakelijke klanten 
kunnen na vaststelling van het programma vaak niet 
meer aangenomen worden, waardoor inkomsten en 
mogelijk interessante contacten voor de toekomst 
verloren gaan. Met 46 losse verhuringen, zakelijk en 
cultureel, met een gezamenlijke omzet van € 39.394, is 
de verhuuropbrengst een klein en waardevol onderdeel 
van de totale financiering van GIGANT. Daar komt bij dat 
de afdeling Vrije Tijd steeds meer verhuringen op zich 
neemt door directe, lokale, maar externe partners een 
mooie samenwerking te bieden.

ONDERHOUD GEBOUW
Onderhoud en schoonmaak van het gebouw is en 
blijft een aandachtspunt. Het pand vertoont de 
gebruikssporen van bijna 25 jaar intensief gebruik en is 
voor het huidige en de voorgaande schoonmaakbedrijven 
een serieuze uitdaging. Dit zorgt voor hinder tijdens de 
werkzaamheden en doet niet zelden afbreuk aan de 
klantbeleving. Met Accres in de rol van beheerder kan er 
goed geschakeld worden op de problemen die ontstaan, 
maar dit is niet altijd afdoende om het probleem bij 
de bron aan te pakken. Ook hierin zullen de eventuele 
toekomstige verbouwingen voor een definitieve 
oplossing moeten zorgen. 

TECHNIEK
Gezien het forse aantal producties en de wens om zo 
veel mogelijk van deze producties professioneel te 
faciliteren, was de druk op de technici en beheerders 
groot. Vanuit de gedachte dat een gedeelde last vaak 
beter te dragen is, hebben we in 2018 aandacht besteed 
aan de vorming van een team Techniek en beheer, dat 
veel meer dan daarvoor samen de uitdagingen in het 
werk aangaat.
Ter versteviging van het team is er een extra (licht)
technicus aangenomen, die zich vooral richt op het 
uitgebreide dans/danceprogramma. Hierdoor heeft de 
‘senior technicus’ meer tijd gekregen voor het plannen, 
roosteren en voorbereiden van het technische deel van 
de producties en het ondersteunen van de filmtechniek. 
Door deze wijzigingen stond er eind 2018 een stevig 
team van technici en beheerders dat met elkaar het 
drukke jaar zonder kleerscheuren heeft doorstaan en het 
jaar 2019 met vertrouwen tegemoet ziet. De wens om 
het techniekteam verder uit te breiden blijft.

BALIE
Met alle verschillende programmaonderdelen en diverse 
bezoekersgroepen is er van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat een bijna constante inloop van bezoekers 
en cursisten. Voor veruit de meeste van deze bezoekers 
begint hun bezoek bij de balie, waar men terecht kan 
voor alle mogelijke vragen omtrent het aanbod binnen 
GIGANT. Worden ze hier goed geïnformeerd, dan vinden 
ze probleemloos hun weg naar een filmzaal, concert of 
cursus. Deze goede start is essentieel voor een goede 
ervaring en daarmee bepalend voor vervolgbezoek. 
In 2018 hebben we ervaren hoe groot de rol van de 
balie in de totale dienstverlening is, maar ook wat 
er gebeurt als deze plek onvoldoende bezet is en/of 
onvoldoende aandacht krijgt. Zodoende is er ingezet op 
een klein, maar stevig team, met als belangrijkste focus 
het ontvangen en goed informeren van bezoekers en 
partners (in plaats van het bieden van administratieve 
ondersteuning aan de organisatie) binnen ruime 
openingstijden. Dit heeft gezorgd voor rust in het team 
en een hogere kwaliteit van dienstverlening. 

Eind augustus 2018 sloten we het eerste 
volle seizoen na de fusie af. Een seizoen 
waarin alle programmamakers aan de 
slag zijn gegaan met het opzetten of 
verder ontwikkelen van de verschillende 
programmalijnen. Aan de facilitaire 
tak de opdracht om alle plannen 
zo goed mogelijk te vertalen naar 
geslaagde voorstellingen voor onze 
bezoekers. Dit bleek al snel een forse 
uitdaging te zijn gezien het grote aantal 
producties en vooral ook de nieuwe 
programmaonderdelen waarvoor het 
wiel nog uitgevonden moest worden. 
Inmiddels kijken we terug op een 
geslaagd jaar, waarin alles zonder al te 
grote problemen doorgang heeft kunnen 
vinden. Hieronder per afdeling een aantal 
noemenswaardigheden. 
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NIEUWE WEBSITE
Nadat in 2017 de huisstijl van het nieuwe GIGANT 
werd gelanceerd, was het in 2018 tijd voor één van 
de laatste stappen van het samenvoegen van oud-
Gigant en Markant: een nieuwe website. Samen met 
webbouwer/communicatiebureau The Cre8ion.Lab werd 
op 5 september het nieuwe www.gigant.nl gelanceerd, 
met veel positieve geluiden van bezoekers, partners en 
andere bekenden tot gevolg. 
2018 was een uiterst succesvol jaar wat betreft de 
online bezoekers op www.gigant.nl. In het algemeen 
is er een flinke stijging van het aantal bezoekers. In 
2018 zijn er 198.399 bezoekers, t.o.v. 130.330 in 2017. Dit 
is een stijging van maar liefst 52,23%. Als we dit per 
maand en per bron bekijken, krijgen we meer inzicht in 
de resultaten:
 
We zien t/m augustus vergelijkbare cijfers t.o.v. 
het vorige jaar. Vanaf september 2018 (de maand 
waarop de nieuwe website is gelanceerd) is er een 
flinke stijging in het aantal bezoekers te zien. Als we 
de verschillende bronnen bekijken, dan kunnen we 
vaststellen dat er heel goede resultaten geboekt zijn 
in termen van de juiste content op de website (SEO). 
Hierdoor komen meer mensen organisch op de website 
terecht. Ook zorgen de Facebook activiteiten voor meer 
bezoekers. De stijging van directe bezoekers komt 
door een betere naamsbekendheid en mensen die 
terugkeren naar de website. 
De resultaten van Google Ads zijn lager dan het vorige 
jaar. Toch moet ook vermeld worden dat er voor 
Google Ads een lager bouncepercentage is, er meer 
pagina’s bezocht worden tijdens 1 sessie, en er een 
langere tijd op de website gespendeerd wordt. Dit 
geeft een indicatie dat de kwaliteit van de bezoekers 
er wel op vooruit gaat, en/of dat de landingspagina’s 
beter zijn opgesteld. Voor 2019 is de wens om voor 
Google Ads en het beheer van onze Google Grant 
met een nieuwe partij samen te werken dan huidige 
samenwerkingspartner INTK. Deze partij heeft in 2018 
veel kansen en mogelijkheden laten liggen.

SOCIAL MEDIA
Ook in 2018 waren Facebook en Instagram belangrijke 
kanalen voor GIGANT. Via organische én betaalde posts 
en campagnes werden veel verschillende doelgroepen 
bereikt met nieuws en andere interessante content. 

Op Facebook zorgde dit voor een groei in volgers van 
ongeveer 10% en op Instagram van ruim 70%. 
De wens was er om in 2018 de Facebookpagina van 
voormalig Markant samen te voegen met die van 
voormalig Gigant. Door moeilijke communicatie met 
en eisen van Facebook is dit nog niet gerealiseerd. Dit 
staat alsnog hoog op de agenda voor 2019. 

OFFLINE MARKETING
In 2018 kon men in Apeldoorn wederom niet om GIGANT 
heen. Er werd flink ingezet op buitencampagnes via 
B1-posters, MUPI’s en spandoeken in de binnenstad, 
en binnencampagnes via A2-posters. Met de B1- en 
A2-campagnes was GIGANT iedere week zichtbaar 
in Apeldoorn en omstreken en, afhankelijk van het 
programma, in andere steden in het land.

FILM
In 2018 is gestart met de wekelijkse filmnieuwsbrief die 
bij ruim 9.500 bezoekers en geïnteresseerden in hun 
mailbox binnenkomt. Dit als extra aanvulling op de voor 
met name film georiënteerde lezer en gebruiker van de 
maandagenda. Met de komst van de nieuwe website 
in 2018 heeft de filmbezoeker een duidelijker overzicht 
van actuele filmvertoningen, maar valt er nog een hoop 
winst te behalen in het finetunen en optimaliseren van 
de website op het gebied van film. 
2018 is vanuit de filmmarketing vooral gebruikt om 
te kijken hoe we de promotie en de positionering 
van het filmhuis vorm willen geven in 2019 en de 
daaropvolgende jaren. We gaan hiervoor o.a. meer 
samenwerken met De Filmkrant, de Stedendriehoek en 
lokale partners zoals Amnesty Apeldoorn, OKW, CODA 
en ACEC.

PODIUM
De promotie voor het podiumprogramma is na een 
sterk 2017 in 2018 zo voortgezet. De concerten en 
clubnachten waren in het straatbeeld van Apeldoorn 
en omstreken niet te missen en podiumbezoekers 
werden over het brede podiumprogramma structureel 
geïnformeerd via social media en tweewekelijkse 
mailings (ruim 6.500 ontvangers). De verschillende 
doelgroepen werden zeer persoonlijk benaderd door 
middel van o.a. gerichte mailings, betaalde campagnes 
op social media, samenwerkingen met partners als 
OOR, de Blueskrant, Apeldoorn Direct, Pinguin Radio en 

collega poppodia, en campagnes en acties die gericht 
met bands, acts, organisaties en externe locaties 
werden opgezet. 

In 2018 kwam ook de nieuwe vrijetijdsprogrammering 
in de schijnwerpers te staan. Voor de verschillende 
programmaonderdelen werd samenwerking gezocht 
met ondernemers/ partijen uit Apeldoorn zoals 
Modehuis Beermann, Veluwe65plus en Mulder Systems. 
Maar ook Kerken in Apeldoorn en de Stadsfotograaf 
waren betrokken bij het ontwikkelen van het 
programma en de promotie ervan.  

CURSUSHUIS
De cursussen en muzieklessen die worden gegeven door 
de docenten in ons pand kregen een plek op de gevel 
en door de komst van de nieuwe website ook online. 
Docenten konden vanaf september 2018 op de website 
al hun cursusinformatie kwijt en hebben hierdoor een 
mooi extra communicatiemiddel tot hun beschikking. 
Daarnaast werd regelmatig een postercampagne in de 
stad geplaatst waarmee de aandacht werd gevestigd 
op het cursusaanbod bij GIGANT. Ook werden met 
regelmaat gerichte mailings verstuurd.

CULTUURWIJZER
Op 16 mei 2018 ging de nieuwe website van 
Cultuurwijzer live. De nieuwe website kent ten opzichte 
van de oude website een fikse update en heeft nu 
ook een belangrijke plek voor de culturele aanbieders. 
De website is een communicatiemiddel voor 
Cultuurwijzer en voor scholen in Apeldoorn dé centrale 
vindplek voor goede cultuureducatie. Daarnaast 
verstuurde Cultuurwijzer ook in 2018 weer regelmatig 
nieuwsbrieven naar de PO en VO scholen. 

LOYALITEITSPROGRAMMA’S
Naast de promotionele marketinginzet was het werken 
met loyaliteitsprogramma’s in 2018 wederom een 
belangrijke tool van GIGANT. Bezoekers en partners van 
GIGANT worden sterker betrokken via de Vrienden van 
GIGANT en de businessclub Culture Club. 

VRIENDEN VAN GIGANT
Eind 2018 had GIGANT 2.382 Vrienden die voor een 
klein bedrag per jaar o.a. korting krijgen op het GIGANT 
programma en als eerste al het nieuws ontvangen over 
concerten, clubnachten, filmvertoningen, voorstellingen 
en andere evenementen. We zien helaas een daling 
van 3,5% in het aantal Vrienden ten opzichte van 
2017. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met 
de prijswijziging die vanaf september 2018 heeft 
plaatsgevonden. Na jarenlang dezelfde bedragen 
voor de verschillende Vriendenpassen te hebben 
gehanteerd, zijn deze in 2018 verhoogd. 

CULTURE CLUB
Sinds 2014 kunnen ondernemers zich aansluiten bij de 
businessclub van GIGANT: de Culture Club. Inmiddels 
komen met regelmaat ruim 40 bedrijven en zzp’ers bij 
elkaar voor o.a. inspirerende borrels met sprekers uit 
het culturele veld. Door personele wisselingen in het 
‘Culture clubteam’ en gebrek aan focus heeft de club 
in 2018, net als in 2017, minder aandacht gekregen 
dan gewenst. In 2019 ligt de wens en ambitie om dit 
verbeteren.

23.
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ORGANISATIE
De organisatie is bij de fusie in 2017 opgebouwd langs 
de lijnen programmeren, regisseren en faciliteren en is 
sindsdien ongewijzigd in opzet. 

FORMATIE
Per 31 december 2018 zag het organogram van GIGANT 
er als volgt uit:

Bij GIGANT werkten per 31 december 2018 in totaal 56 
mensen, waarvan 16 op een 0-uren (horeca)contract. 
De organisatie omvat 35 fte. 

STAGIAIRES/VRIJWILLIGERS
Zonder inzet van stagiaires en vrijwilligers zou GIGANT 
niet kunnen bestaan. Door de goede samenwerking 
met het Deltion College hadden we gedurende het 
drukke seizoen structureel twee stagiaires meedraaien 
in de podiumtechniek. Alle stagiaires doorliepen het 
min of meer standaard interne opleidingstraject. 
Doordat ze in duo’s werkten, ondersteunden ze elkaar 
in dit traject. Wanneer ze de basis goed onder de knie 
hadden, draaiden ze mee in de producties en leverden 
ze op die manier een belangrijke bijdrage aan het tot 
uitvoering brengen van alle concerten, dansavonden, 
theaterstukken en andere uitvoeringen in onze zalen en 
op de verschillende externe locaties. 

Na het afronden van de stage treden de meeste 
stagiaires toe tot het vrijwilligersteam, waar ze in 
de rol van licht- of geluidstechnicus het team blijven 
ondersteunen. Deze aanwas is welkom, aangezien 
we in 2018 afscheid hebben genomen van een aantal 
zeer ervaren vrijwilligers, die de werkzaamheden niet 
meer konden combineren met andere verplichtingen. 
Dit verloop en het gebrek aan opleiding voor nieuwe 
vrijwilligers in 2017, heeft in 2018 geleid tot een gebrek 
aan kennis en ervaring. Zodoende zijn we medio 2018 
gestart met een opleidingstraject voor de vrijwilligers, 

waar we inmiddels voorzichtig de vruchten van kunnen 
plukken. Over het gehele jaar genomen werken er 130 
vrijwilligers in GIGANT, wat op basis van hun ureninzet 
uitkomt op een gemiddelde omvang per jaar van 7-9 fte. 

PARTNERS
Vanaf 1 september 2017 werkt GIGANT alleen nog samen 
met kunstenaars/docenten als cultureel ondernemers. 
Een goede toegankelijkheid van lessen, cursussen en 
workshops in alle kunst- en cultuurdisciplines voor 
alle doelgroepen en leeftijden was ook in 2018 ons 
streven. Op dit moment worden er bij GIGANT door 
onze partners lessen en cursussen aangeboden in de 
disciplines theater, beeldende kunst, klassieke muziek, 
pop- en jazzmuziek, dans, acrobatiek/ circus, schrijven, 
mode, bandcoaching en popkoor. Daarnaast is er nog 
aanbod voor bijzondere mensen.  

PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING 
(PVT)
Op 29 augustus 2017 vond de overdracht 
plaats van de ‘fusie OR ‘ naar de nieuwe 
Personeelsvertegenwoordiging. Een nieuw team uit 
diverse hoeken van een even nieuwe organisatie. Op 
alle fronten waren we onszelf nog aan het hervinden 
of zelf aan het uitvinden. De nieuwe brede organisatie 
kende (en kent) zo veel facetten dat zowel publiek, 
klanten, cursisten, kunstenmakers als de medewerkers 
op zoek moesten naar hun nieuwe plaats en invulling. 
Voor de PvT was het zoeken naar een goede werkwijze 

en communicatie met de bestuurder. Er is altijd sprake 
geweest van een open houding tussen bestuurder en 
PvT. Dit is de beste uitgangspositie voor een vruchtbare 
samenwerking. Met de komst van een nieuwe 
bestuurder per december 2018 zijn we allen een nieuw 
tijdperk ingegaan, met meer kennis, meer duidelijkheid 
over ieders rol en nog altijd veel enthousiasme. 
In december hebben de leden, aangevuld met de 
management assistente, een tweedaagse cursus 
gevolgd. Deze gaf meer helderheid in de rol en rechten 
van de PvT. De PvT bestaat uit: 

•  Anja Fasen (regie onderwijs) 
per 29 augustus 2017 lid: gedeeld voorzitter met 
aandachtsgebied financiën; 

•  Jolande van Raalte (vrijwilligers coördinator) 
per 29 augustus 2017 lid: gedeeld voorzitterschap en 
arbeids-/personeelszaken;

•  Roeland Robert (programmeur Vrije Tijd) 
per 29 augustus 2017 lid: penvoerder.

Er vonden in 2018 5 vergaderingen plaats: 8 februari, 
29 maart, 24 mei, 6 september en 6 december 2018. 
Gedurende het directieloze tijdperk (bestuur werd 
waargenomen door Raad van Toezicht) van september 
tot en met december 2018 hebben er geen overleggen 
plaatsgevonden. Roeland Robert zat namens de PvT 
in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe directeur-
bestuurder. Per 1 december 2018 trad Dirk de Bruin 
(1968) aan als de nieuwe directeur-bestuurder.  

RAAD VAN TOEZICHT 
Stichting GIGANT, Markant in cultuur hanteert het Raad 
van Toezicht- model. Per 31 december 2018 bestond de 
Raad van Toezicht uit de volgende personen:

• D.H. Schut - Voorzitter;

• J.M. van Dijk - Lid;

• F.J. Ritsema-Van Wijk - Lid;

• E.H.W. Janssen-Van Katwijk - Lid;

• M.B. van Wijk - Lid.
De Raad van Toezicht vergaderde 4 keer in bijzijn 
van de directeur-bestuurder en 1 keer zonder. Tussen 
september en december 2018 nam de Raad de rol van 
bestuur waar, met gedelegeerde bevoegdheden naar 
het beleidsteam van GIGANT. 

FINANCIËN 
In de begroting werd uitgegaan van een positief 
resultaat van (afgerond) € 150.000, een enorme 
verbetering ten opzichte van het negatieve 
exploitatiesaldo van € -527.000 in het post-fusiejaar 
2017. Die aanname bleek te enthousiast. De baten uit 
eigen activiteiten stegen weliswaar van € 1.444.000 
(begroot) naar € 1.787.297 (realisatie), maar de kosten 
om die activiteiten te organiseren stegen ook van 

€ 636.830 (begroot) naar € 935.963 (realisatie). De 
bijbehorende personeelslasten stegen van € 2.133.269 
(begroot) naar € 2.304.126. Bij deze laatste stijging 
dient opgemerkt te worden dat er in de laatste 
maand van het jaar veel correcties zijn uitgevoerd 
om achterstallige verplichtingen vanuit de CAO’s te 
repareren. Daarnaast kampte de organisatie in 2018 
met een aantal zieken. Door het hoge eigen risico in 
de eerder afgesloten verzuimverzekering drukten de 
vervangingskosten nagenoeg volledig op de kosten. Met 
ingang van 2019 zijn de administratieve achterstanden 
weggewerkt en is de ziekteverzuimverzekering 
vervangen, zodat het nieuwe jaar met een schone lei 
begonnen kan worden. 

INVESTERINGEN
De geluid-, licht- en ICT apparatuur zijn gefinancierd 
via financial lease met een boekwaarde van € 57.302, 
alsmede de herstructurering van de ICT met een 
boekwaarde van € 42.064, en zijn onder de materiële 
vaste activa opgenomen. De stichting is hiervan geen 
juridisch eigenaar. Op de financieringen is ter zekerheid 
een pandrecht verleend. De overige investeringen in 
2018 bedroegen € 51.820.

FINANCIERING
Jaarlijks ontvangt GIGANT een reguliere - meerjarige 
- subsidie van de gemeente Apeldoorn. Ten opzichte 
van de voorgaande jaren is aan deze subsidie in 2017 
structureel € 300.000 toegevoegd. Door de bestede 
kosten aan de reorganisatie in 2017, het daarmee 
samenhangende negatieve resultaat in 2017 en het 
neutrale resultaat in 2018, is het vermogen -/-  
€ 352.042. De solvabiliteit is /- 56%. Op basis van de 
begroting 2019 en de jaren erna zal dit negatieve eigen 
vermogen op zijn vroegst eind 2025 zijn ingelopen. 

RISICOBEHEERSING
Zoals hierboven genoemd zal de stichting haar 
negatieve eigen vermogen mede door de gemeente 
Apeldoorn toegezegde structurele subsidie in de 
meerjarenbegroting 2018 - 2020 deels binnen deze 
periode kunnen egaliseren. De verdere egalisering 
zal plaatsvinden in de periode daarna, uitgaande 
van een voortzetting van de structurele subsidie in 
de meerjarenbegroting 2021 - 2023 en de periode 
daarna. Uit het oogpunt van risico is hiermee 
verantwoord dat de stichting in de komende jaren aan 
haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. De 
terugbetaling van de in 2018 beschikbaar gestelde 
rekening-courant faciliteit van de gemeente Apeldoorn 
is in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
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VERBOUWING NOODZAKELIJK
We beginnen 2019 met de verbouwing van de entree 
van het gebouw. De toename van het aantal producties 
en groei van het bezoekersaantal heeft ons echter 
wel getoond dat er op termijn meer nodig is dan enkel 
een nieuwe entree. Hoewel we met de nieuwe entree 
een grote stap voorwaarts maken qua uitstraling, 
zichtbaarheid en publieksroutes lossen we hiermee 
niet de knelpunten in het gebouw op. Zo is de druk 
op de zalen erg hoog, is er backstage te weinig 
ruimte om op een professionele manier meerdere 
producties te combineren en blijft het een kunst om 
op de piekmomenten alle bezoekers op de juiste plek 
in het pand te krijgen. Op verzoek van de gemeente 
wordt er door GIGANT, samen met Bureau Uytenhaak, 
een programma van eisen opgesteld voor de verdere 
verbouwing van het pand aan de Nieuwstraat. Naar 
verwachting vindt het gesprek hierover met de 
gemeente plaats kort voor de zomer van 2019.

Inhoudelijk richten we ons in 2019 op de volgende 
speerpunten:

•  Er wordt een meerjarenplan opgesteld met doelen 
voor 2025.

•  De programmering wordt verder geprofileerd en 
ontwikkeld.

•  We maken een nieuw plan voor cultuurparticipatie 
en -educatie.

•  We ontwikkelen de organisatie nog verder tot 1 
hecht team. 

•  De huidige 3 vigerende CAO’s worden 
geharmoniseerd naar 1 CAO, indien financieel 
mogelijk.

ORGANISATORISCH EN FINANCIËLE 
STURING
•  In 2019 wordt het huidige beleidsteam bestendigd 

en gaat het voortaan verder als Managementteam 
(MT). 

•  De programmeur Vrije Tijd wordt toegevoegd aan 
het MT om daarmee het belang van deze activiteit 
te benadrukken en verder te ontwikkelen. Daar 
mogelijk worden de verantwoordelijkheden vanuit 
het MT lager in de organisatie gedelegeerd en stuurt 
het MT op hoofdlijnen. 

•  Er wordt een nieuwe programmeur pop aangesteld 
en de huidige programmeur groeit naar een 
beleidsbepalende en sturende rol in de gehele 
programmering. Dit doet recht aan de kwaliteit van 
de mensen in dienst en benadrukt het collectieve 
karakter van de organisatie. 

Financieel is het uitgangspunt dat de resultaten 
2018 de basis vormen voor de begroting 2019. Het 
aantal activiteiten groeide in 2018 en door extra 
inzet van (extern) personeel is het gelukt alles goed 

te organiseren. De zichtbaarheid en bekendheid in 
Apeldoorn is daardoor toegenomen. Dat willen we zo 

houden. Om die reden wordt het aantal activiteiten 
in 2018 en de daarmee samenhangende kosten 
maatgevend voor de begroting 2019. Het rendement 
op de activiteiten wordt hoger begroot waardoor het 
begrote resultaat ondanks de toenemende kosten naar 
verwachting neutraal zal zijn. Enkele financiële doelen 
zijn:

•  We gaan er vanuit dat het aantal filmvertoningen 
in 2019 gelijk zal zijn aan 2018, met een iets hogere 
bezetting per film. De filmticketprijzen worden begin 
2019 verhoogd.

•  Het aantal activiteiten van programma en regie Vrije 
Tijd zal iets gaan toenemen ten opzichte van 2018 
en een klein effect hebben op de recette inkomsten. 

•  Het aantal pop- en dance concerten zal in 2019 niet 
gaan stijgen; we gaan wel uit van een stijging van 
het gemiddeld aantal bezoekers per event door een 
effectievere marketing.

•  De horecaprijzen worden begin 2019 verhoogd, o.a. 
als gevolg van de BTW verhoging. De stijging is iets 
groter dan de BTW verhoging. 

•  Per 1 augustus of september 2019 wordt GIGANT 
Pin only, voorafgegaan door de introductie van het 
nieuwe kassasysteem. Ook dit zal naar verwachting 
een gunstig effect hebben op de horecaomzet. 

•  Er worden meer subsidie- en sponsoraanvragen 
gedaan om de Vrije Tijd regieprojecten te kunnen 
financieren.

•  Er wordt budget opgenomen voor een extra 
freelance popprogrammeur.

•  Overuren 2018 voor wat betreft techniek, horeca en 
productie worden in de begroting 2019 toegevoegd 
als tijdelijke formatie. 

•  De gedetacheerde controller van Orpheus komt 
in dienst. Een halve dag per week wordt hij 
gedetacheerd bij Orpheus. 

•  Er worden meer kosten gemaakt ten behoeve 
van de Cultuur met Kwaliteit projecten en de 
onderwijsprojecten; deze gelden worden gedekt 
door de extra opbrengsten.

•  In 2019 krijgen de projectleiders Vrije Tijd meer 
ruimte, de activiteitenkosten stijgen met € 60.000.

•  Het aantal concerten en dance events gaat niet 
stijgen, we hebben naar verhouding meer concerten 
in het café, wat minder financieel risico met zich 
meebrengt. 

•  Verhuur gaat meer acquirerend op zoek naar 
interessante partners die als externe partij 
aanvullend en versterkend programma kunnen 
bieden en daarmee het totaalprogramma nog 
dynamischer maken.

TOT SLOT

& 
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2019

In 2018 heeft GIGANT met een gericht 
en open vizier de vernieuwde rol van 
podium voor de stad omarmt. Dankzij 
veel inzet en enthousiasme zijn de 
eerste samenwerkingen en cross-over 
programma’s zichtbaar geworden. De 
overlapping van de diverse disciplines en 
kennis, nu samengebracht in één bedrijf, 
hebben een voller, mooier en meer divers 
totaalprogramma als resultaat. Die lijn 
zetten we voort in 2019.



GIGANT BEDANKT 

 VRIJWILLIGERS, MEDEWERKERS,  

LEDEN VAN DE CULTURE CLUB, 

VRIENDEN VAN GIGANT EN ALLE 

BEZOEKERS VOOR INZET,  

INBRENG, INTERESSE, INTERACTIE, 

VERTROUWEN EN VERBINDING.

Maarten ter Braak 


