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Corona-tijden overschaduwen deze terugblik 
op 2019. Hoewel het bestuursverslag norma-
liter niet de plaats is om vooruit te kijken, 
kan de huidige theaterstop en de impact 
daarvan op onze bedrijfsvoering niet onver-
meld blijven. De culturele sector ligt sinds 13 
maart 2020 noodgedwongen stil. Acteurs van 
Kanonnenvoer en App je even voor mij? 
zitten sindsdien thuis, repetitiebijeenkom-
sten van de jonge spelers van Jong Laagland 
en TLNT zijn stilgelegd, educatieve projecten 
op school opgeschort. De première van 
WOOSH! op het festival Twee Turven Hoog in 
april is uitgesteld tot oktober. Onze locatie-
voorstelling Cinema Royal is verplaatst naar 
de festivaleditie Cultura Nova 2021. 

Dat we als cultuur niet als enige sector in 
quarantaine zitten, voelt als een schrale troost 
en toont vooral aan hoe groot de maatschap-
pelijke impact van dit virus is. Het Laagland 
is volop online actief en maakt alternatieve 
plannen vanuit onze wens om zichtbaar en 
betekenisvol te blijven. Zo ontdekken we nieuwe 
theatrale vormen die we graag meenemen naar 
de nabije toekomst. Maar natuurlijk willen we 
vanaf september heel graag weer ‘gewoon’ op 
tournee en in de klas spelen. Of dat echt weer 
zal kunnen en onder welke omstandigheden, 
dat is een groot vraagteken. Hoe gaan we om 
met de anderhalve-meter-samenleving en met 
theater op die afstand? Er zijn absoluut thea-

trale projecten te bedenken die juist op een 
interessante manier met deze beperking spelen, 
maar die zien we dan toch het liefst als tijde-
lijke overbrugging. Welke theaters gaan vanaf 1 
juni weer open en wat kunnen ze laten zien voor 
maximaal 30 mensen? Gaat het theaterseizoen 
2020/2021 in september écht van start? Op 1,5 
meter afstand en met wellicht nieuwe tijdelijke 
sluitingsperiodes als het virus weer de kop 
opsteekt en er nog geen vaccin is? Deze zorgen 
deelt Het Laagland met alle partijen in de cultu-
rele sector en vooralsnog hebben we met elkaar 
vooral vragen en geen antwoorden.

De huidige situatie is zelfs te weerbarstig om 
nu scenario’s te schetsen. Wat wél vaststaat, 
is dat de impact van deze corona-crisis lang 
zal nawerken. Langer dan tot de fase waarin 
groepsimmuniteit is bereikt of een vaccin is 
ontdekt. Het uitstel voor het indienen van de 
jaarstukken 2019 naar 31 mei 2020 gaf aanvan-
kelijk de broodnodige lucht om ons als directie 
te verhouden tot de anti-coronamaatregelen. 
Maar het is helaas niet zo dat we vandaag de 
dag een beter zicht op de toekomst hebben dan 
bij de start van de lockdown-maatregelen. 

Wat echter recht overeind blijft, is dat 2019 
voor Het Laagland opnieuw een uitstekend jaar 
is geweest. Daar concentreren we ons in dit 
bestuursverslag dan ook op, met uitzondering 
van de paragraaf over continuïteit. 
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Sittard-Geleen, 30 mei 2020 

Inez Derksen  Simone Mager
artistiek directeur algemeen directeur
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Het bestuur van Het Laagland wordt gevormd door een tweehoofdige directie, sinds 
2016 bestaande uit algemeen directeur Simone Mager en artistiek directeur Inez 
Derksen. Stichting Het Laagland kent sinds haar oprichting in 2001 een raad van 
toezichtmodel. De taken en verantwoordelijkheden tussen beide directieleden 
onderling en in verhouding tot de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het 
directiestatuut. 
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Derksen I.M. v 1967 bestuurder/ 
directielid 

13-07-2000 onbepaald artistiek directeur

Mager S.C.A. v 1968 bestuurder/ 
directielid

01-09-2015 onbepaald algemeen directeur 
lid bestuur Podium BLOOS 
lid raad van toezicht VIA ZUID 

GOVERNANCE CODE 
CULTUUR 
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de Code Cultural 
Governance. In 2019 is de nieuwe Code 
doorgenomen op wijzigingen ten opzichte 
van de vorige editie van de Code. De nieuwe 
code heeft niet geleid tot het aanpassen 
van het directiestatuut of het Raad van 
Toezicht-reglement, beide documenten 
zijn adequaat als het gaat om afbakening 
van taken en verantwoordelijkheden. De 
grootste aanpassing gezien de nieuwe 
Code is per 2020 dat niet alleen eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de Code 
moeten worden toegelicht in het bestuurs-
verslag, maar dat er een toelichting wordt 
verwacht op de toepassing van de gehele 
code. Deze vraag om meer transparantie 
heeft het bestuur ter harte genomen en 
vandaar dat dit onderwerp in dit bestuurs-

verslag 2019 meer aandacht krijgt. Ook is 
het bestuur door de toetsing van de nieuwe 
code bewuster van de noodzaak van een 
zelfkritische houding; uiteraard moet alles 
op papier goed geregeld zijn maar gover-
nance komt pas echt tot zijn recht in de 
naleving van deze regels in de praktijk. 

Stichting Het Laagland heeft een maat-
schappelijke doelstelling om culturele 
waarde te creëren door middel van theater-
producties met name gericht op jeugd en 
jongeren, zoals ook vermeld staat in onze 
statuten. Het bestuur is er zich van bewust 
dat deze doelstelling grotendeels met de 
inzet van gemeenschapsgeld wordt gere-
aliseerd, wat de noodzaak onderstreept 
om verantwoord om te gaan met mensen 
en middelen. Zowel bestuur als Raad van 
Toezicht ervaren de huidige toepassing van 
de code als adequaat en passend bij de 
aard en omvang van onze organisatie. 



CODE DIVERSITEIT & 
INCLUSIE
Het Laagland wil aansluiten bij maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Opererend vanuit 
Zuid-Limburg is onze dagelijkse werk-
praktijk als het gaat om onze omgeving 
en ons publiek minder cultureel divers; 
het aantal inwoners met een bi-culturele 
achtergrond is in Limburg veel lager dan in 
de grote steden in de Randstad. Maar we 
staan ook in Amsterdam en Rotterdam op 
het podium en schoolklassen in Heerlen of 
Kerkrade zijn afhankelijk van hun vestiging 
in de wijk meer gemixt dan dat je op basis 
van gemiddelden zou veronderstellen. En 
diversiteit is zoveel meer dan oorspron-
kelijke herkomst alleen. De nieuwe Code 
Diversiteit & Inclusie heeft ons geholpen 
om de thema’s diversiteit en inclusie als 
directie intern beter op de kaart te zetten 
en zowel met de Raad van Toezicht als met 
het team te bespreken. Hierdoor is een 
meer gemeenschappelijke taal ontstaan, 
hebben we ontdekt welke termen wel en 
welke niet passend zijn (wél: bi-cultureel, 
niet: allochtoon en niet-Westers) en hebben 
we ook hernieuwd ontdekt dat inclusie bij 
uitstek bij Het Laagland past – want het 
waarderen van ieders eigenheid is een 
belangrijke kernwaarde van ons gezel-
schap – maar dat we deze inclusie actiever 
kunnen uitdragen naar ons publiek. Dat 
kan onder meer door de keuze van de 
modellen voor onze publiciteitsmiddelen 
en uiteraard ook zeker middels de casting 
van voorstellingen. Voor haar nieuwe fami-
lievoorstelling Pippi Powerrrr (première 2021) 
is Inez Derksen dan ook bewust op zoek 
gegaan naar actrices met een bi-culturele 
achtergrond en deze zijn na een zorgvul-
dige zoektocht ook gevonden. Daarbij is ook 
buiten de gebaande paden gezocht en is 

de klik tussen regisseur en actrices uiter-
aard voorop blijven staan in combinatie 
met het pallet aan vaardigheden waar deze 
specifieke voorstelling om vraagt. Deze 
gesprekken verliepen heel divers, culturele 
achtergrond bleek soms direct het thema 
en in andere kennismakings gesprekken 
is die term niet eens gevallen. Een van de 
gecaste actrices is zowel Limburgs als 
bi-cultureel, zodat twee van onze aandacht-
punten qua casting samenkomen. Het 
Laagland gaat voor alle verdere tourneepro-
ducties vanaf 2020/2021 uit van tenminste 
een derde cast met een bi-culturele 
achtergrond. Gezien het geringe verloop 
van het vaste Laagland-team en de afspie-
geling van de omgeving dit team vormt, 
verwachten we niet dat diversiteit hier op 
korte termijn verder toe zal nemen. Uiter-
aard is dit wel het uitgangspunt bij nieuwe 
vacatures en kan ook hier breder dan voor-
heen worden gezocht. Als het lukt om de 
vacature van huistechnicus in te vullen 
met een vrouw, dan worden we daar gezien 
het feit dat vrouwelijke technici landelijk 
gezien nog steeds zwaar in de minderheid 
zijn tóch blij van, ondanks het feit dat het 
vaste Laagland-team voor het overgrote 
deel uit vrouwen bestaat. 

Inhoudelijk betekent inclusie voor ons het 
doorzetten van de lijn om met onze tour-
neevoorstellingen een breder publiek aan 
te spreken zonder dat daar inhoudelijke 
aanpassingen voor nodig zijn, en daar-
naast met speciale projecten in te zetten 
op actuele thema’s zoals gender of sociale 
achterstelling en door deze kleinschalige 
voorstellingen te spelen op andere locaties 
dan het theaterpodium, een nieuw en meer 
divers publiek op te zoeken in de eigen 
woonomgeving. Deze laatste lijn heet in 
ons plan voor 2021-2024 Laagland Mobiel. 
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CODE FAIR PRACTICE EN 
GOED WERKGEVERSCHAP
Het Laagland hanteert als BIS-gezelschap 
de CAO Theater & Dans en gebruikt de 
salaristabel van deze cao ook voor de bere-
kening van passende dagbedragen voor de 
inhuur van ZZP-ers. Acteurs komen zo veel 
mogelijk in loondienst, heel soms zijn er op 
verzoek van betrokken acteurs uitzonde-
ringen voor bijvoorbeeld een korte buiten-
landse speelreeks en ook spelende makers 
werken vaker op basis van ZZP-contracten. 

Voor regisseurs en makers kennen we 
interne regels voor de honorering van 
voorbereidingstijd van regies en nazorg-
dagen op het moment dat een voorstelling 
op tournee is. Honoraria voor ontwerpers 
worden gebaseerd op aard en omvang en 
eerdere opdrachten en ook extern getoetst 
bij collega-gezelschappen. 

De vaste formatie is in 2019 ten opzichte 
van vorig jaar met 7,07 fte iets toege-
nomen (2018: 6,43 fte). Het aantal perso-
neelsleden met een tijdelijk contract is 
gedaald van 7,02 naar 6,01 fte. De totale 
omvang van het team met een dienstver-
band komt in 2019 uit op 13,08 fte (13,45 in 
2018). De omvang van inhuur van ZZP-ers 
bedroeg in 2019 260K tegenover 288K in 
2018. Het werken met tijdelijke contracten 
en inhuur van personeel zorgt enerzijds 
voor de benodigde flexibiliteit en vermin-
dert het bedrijfsrisico, anderzijds is vaste 
verbondenheid aan Het Laagland zowel 
voor de continuïteit van onze bedrijfsvoe-
ring als vanuit het oogpunt van arbeids-
zekerheid voor medewerkers van belang. 
Met uitzondering van de directie heeft 
het team zijn verlofdagen in 2019 volledig 
kunnen opnemen. Voor de directie bleek dit 

in combinatie met de voorbereiding van 
het nieuwe kunstenplan geen optie, hier-
voor is een reservering van in totaal 10K 
aan verlofdagen opgenomen. De functie 
van huistechnicus wordt binnen de vaste 
formatie van ons gezelschap gemist en 
zal in 2021 worden opengesteld als vaca-
ture. Om onze gewenste maatschappelijke 
werking met het oog op 2021/2024 uit te 
kunnen bouwen, is het voornemen om 
medio 2020 de nieuwe functie van match-
maker sociaal domein in te stellen.1

VERANTWOORDING  
TOPBELONINGEN/WNT
In het kader van het beleid van de lande-
lijke en provinciale overheid om topbelo-
ningen te normeren en te maximeren en 
de daaruit voortvloeiende beleidsregels, 
kunnen wij melden dat de stichting twee 
topfunctionarissen telt die qua beloning 
binnen de gestelde norm blijven: 

Mevrouw S.C.A. Mager, algemeen directeur, 
was geheel 2019 fulltime in dienst van Het 
Laagland. Het bruto loon inclusief vakan-
tietoeslag bedroeg in 2019 €72.948 (2018: 
€72.696) 

Mevrouw I.M. Derksen, artistiek directeur, 
was geheel 2019 fulltime in dienst van Het 
Laagland. Het bruto loon inclusief vakantie-
toeslag bedroeg in 2019 €67.376 (2018: 
€64.623)

Er zijn geen belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen en geen beloningen 
betaalbaar op termijn anders dan opge-
bouwd pensioen.
De leden van de Raad van Toezicht verrichten 
hun werkzaamheden onbezoldigd.

8 1 Aangepaste koers i.v.m. met corona-maatregelen is najaar 2020.



ANBI STATUS
Het Laagland is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling en heeft de bijbeho-
rende culturele ANBI-status. Stichting Het 
Laagland publiceert haar jaarplannen, 
bestuursverslag en jaarrekening conform 
deze status op haar website. De jaar-
stukken 2019 worden vóór 1 juli aanstaande 
onverkort op www.hetlaagland.nl/over-ons/
plannen-en-jaarverslagen gepubliceerd.
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TOELICHTING 
EXPLOITATIE- 

RESULTAAT 
& 

FINANCIËLE 
POSITIE



Het Laagland wordt in de periode 2017-
2020 structureel gefinancierd door zowel 
het Ministerie van OCW als onderdeel  
van de culturele basisinfrastructuur 
2017-2020 als door de Provincie Limburg 
als Cultuurplaninstelling 2017-2020.  
Met de gemeente Sittard-Geleen, onze 
thuisbasis, bestaat geen structurele 
subsidierelatie. 

RESULTAAT EN  
RESERVEVORMING 
Stichting Het Laagland kent over 2019 een 
positief exploitatieresultaat van €77.297, 
waar in de begroting 2019 was uitgegaan 
van een negatief resultaat van €33.998. De 
belangrijkste reden voor dit verschil is het 
niet doorgaan van de voorstelling Het Meisje 
met de Zwavelstokjes, bedoeld als regionale 
kerstvoorstelling voor de grote zaal in 
serie-bespeling en in samenwerking met de 
Zuid-Limburgse theaters (Het Vrijthof, De 
Domijnen en PLT). Dit voorstellingsplan is 
in overleg met deze theaters aanvankelijk 
uitgesteld tot 2021 en vervolgens volledig 
geannuleerd omdat de financiële risico’s 
ervan gezamenlijk toch als te groot werden 
ervaren. De projectbegroting van Het Meisje 
met de Zwavelstokjes ging uit van een tekort 
aan Laagland-zijde van 80K. Voorts zijn er 
twee balansposten vrijgevallen die waren 
opgebouwd door het niet toerekenen van 
interne salaris- en organisatiekosten aan 
twee extern gefinancierde projecten: TLNT 
en Buren & Bagage. Het gaat hier respectie-
velijk om 19K en 13K. Voor de goede orde: 
deze meerjarige projecten zijn conform 
afspraken uitgevoerd, Buren & Bagage is 
in 2019 volledig afgerond en TLNT krijgt 
halverwege 2020 zijn afronding.2

De richtlijnen aangaande reservevorming  
zijn zowel vanuit OCW als vanuit de 
Provincie Limburg in november 2019 aange-
past, wat betekent dat het eerder gevormde 
bestemmingsfonds OCW 2013-2016, het 
bestemmingsfonds OCW alsmede de egali-
satiereserve Provincie Limburg zijn komen 
te vervallen. Het exploitatieresultaat 2019 
is zodoende rechtstreeks toegevoegd aan 
de algemene reserve en Het Laagland kan 
voortaan rechtstreeks bestemmingsre-
serves aanleggen. Zoals in het bestuurs-
verslag 2018 reeds aangekondigd, wordt 
100K van de voormalige reserves via de 
bestemmingsreserve locatieprojecten & 
maatschappelijke werking geoormerkt 
voor de locatievoorstelling Cinema Royal 
tijdens Festival Cultura Nova in augustus 
2020.3 Binnen de bestemmingsreserve 
is 15K aangelegd voor de ontwikkeling en 
uitvoering in 2020 van de eerder in 2021 
voorziene productie Het Meisje & De Rode Jas 
van Collectief Alter in coproductie met VIA 
ZUID. Ook is een bedrag van 15K bestemd 
voor de uitvoering van WijkZone#2 in 2020 
op uitnodiging van de gemeente Venlo in 
coproductie met VIA ZUID. 

BALANS 
Per 31-12-2019 beschikt Stichting Het 
Laagland over een eigen vermogen van 
€303.745. Het eigen vermogen bestaat uit 
een algemene reserve van €173.745 naast 
de bestemmingsreserve locatieprojecten 
& maatschappelijke werking van in totaal 
€130.000 groot. 

Het Laagland hanteert een solvabiliteits-
norm van ten minste 30% zodat ons 
gezelschap voldoende weerbaar is om 
onverwachte tegenslagen het hoofd te 
kunnen bieden. In 2019 wordt deze norm 

112 Planning afronding TLNT was april 2020, i.v.m. de corona- 
maatregelen is dit uitgesteld tot september 2020. 

3 Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september 2020 is 
inmiddels duidelijk dat Cinema Royal zal plaatsvinden tijdens 
Festival Cultura Nova editie 2021. Het Laagland ziet vanwege de 
beperkte beschikbaarheid van betrokken regisseurs en cast geen 
mogelijkheid voor verplaatsing naar de alternatieve festivaldata in 
december 2020.



met 54% ruimschoots behaald, 130K is 
echter bestemd voor de uitvoering van 
toekomstige activiteiten. Na correctie 
met deze bestemmingsreserve volgt een 
solvabiliteit van 31% wat in lijn is met 
onze interne norm. De liquiditeitspositie is 
eveneens in orde. Het Laagland heeft vaste 
verplichtingen met de verhuurders van 
onze accommodatie, acteurshuis en opslag 
en naar het team dat in 2019 grotendeels in 
vaste dienst was. Het flexibele netwerk van 
theaterprofessionals van acteurs tot tech-
nici en van theaterdocenten tot ontwer-
pers, zowel tijdelijke dienstverbanden als 
ZZP-ers, wordt op projectbasis ingescha-
keld. De totale beheerlasten betroffen in 
2019 27%, waar 26,5% was begroot. 

REFLECTIE OP  
ONDERNEMERSCHAP EN 
EIGEN INKOMSTEN
Het Laagland behaalde in 2019 met  
indirecte activiteiten, publieksinkomsten, 
coproductiebijdragen en bijdragen van 
particuliere fondsen een eigen inkom-
stenpercentage van 32,8%, berekend als 
aandeel van de totale structurele subsidie 
(begroot 2019 29%, gerealiseerd 2018 33%)

Met een eigen inkomstenpercentage van 
32,8% voldoet Het Laagland ruimschoots 
aan de minimumnorm van 19,5% zoals 
deze geldt voor het jeugdtheater. Dit laat 
zien dat Het Laagland een ondernemende 
bedrijfsvoering kent, met succes extra 
projectmiddelen verwerft en duurzame 
samenwerkingsverbanden onderhoudt, 
met name in de vorm van coproducties met 
partners in de eigen regio zoals VIA ZUID 
en Toneelgroep Maastricht en in 2019 ook 
SALLY Dansgezelschap Maastricht.  

12

EIGEN INKOMSTEN 2019
2019 

BEGROTING
2019 

REALISATIE
2018 

REALISATIE

publieksinkomsten 14,7 % 154.633 16,5 % € 181.532 17,3 % € 185.912

coproducties 5,9 % 61.767 10,1 %  €110.758 8,3 % €89.600

overige directe inkomsten 2,7 % 28.383 4,6 % €51.044 2,5 % €27.232

private middelen 4,0 % 41.900 0,2 % €2.000 2,2 % €23.840

indirecte opbrengsten 0,9 % 9.355 1,4 % €15.763 2,6 % €27.469

 29,2 % €306.037 32,8 % €361.097 33,0 % €354.053



RESULTAAT VERSUS 
BEGROTING
De gehanteerde begroting betreft de begro-
ting 2019 zoals ingediend bij Provincie 
Limburg op 28 september 2018. 

Hieronder volgt een korte toelichting op de 
verschillen tussen de functionele exploi-
tatierekening 2019 (blad 6 & blad 7) en de 
begroting 2019 groter dan 20K. De numme-
ring correspondeert met die van de functio-
nele exploitatierekening.

BATEN

EIGEN INKOMSTEN 

7.  De totale publieksinkomsten zijn in 2019
(181K) 27K hoger dan begroot. Dit betreft
10K aan publieksinkomsten binnenland
en 17K aan internationale speelbeurten,
de gerealiseerde speelbeurten in Zürich
waren wegens het destijds nog optionele
karakter niet begroot. Het totale resultaat
is in lijn met de realisatie van 2018 (185K).

9.  De post vergoeding coproducent is met
50K gestegen, dit hangt samen met de
onvoorziene bijdrage van 61K van VIA ZUID
voor het nieuwe project WijkZone#1 vanuit
de Proeftuin Ruimte voor Makers. 10K van
deze cofinanciering is via de balans opge-
nomen voor de reprisevoorstellingen in
2020 zoals uitgevoerd in januari.

10.  De overige directe inkomsten zijn met
name gestegen door de vrijval van 19K
betreffende het project TLNT.

13.  Onder directe inkomsten is de vrijval
van 13K betreffende Buren & Bagage
opgenomen.

16.  De private middelen waren begroot
op 42K, naast de gerealiseerde 2K van
Theater Na de Dam betreft dit vervallen
begrote inkomsten verbonden aan de
gecancelde voorstelling Het Meisje met de
Zwavelstokjes.

SUBSIDIES

25.  Verhoging van de structurele subsi-
dies OCW en Provincie Limburg betreft
indexering van beide bedragen.

26.  Het verschil in realisatie en begroting
onder incidentele publieke subsidies
wordt voornamelijk verklaard door de
gecancelde voorstelling Het Meisje de
Zwavelstokjes.

LASTEN

ACTIVITEITENLASTEN

4.  De activiteitenlasten materieel zijn 38K
hoger dan begroot. Dit betreft voorname-
lijk uitvoeringskosten gelieerd aan niet
voorziene projecten als WijkZone#1.

5.  De activiteitenlasten personeel zijn 73K
lager dan begroot, dit hangt vooral samen
met de vervallen kerstvoorstelling.

13



VERANTWOORDING EXTRA GELDEN TALENT ONTWIKKELING EN CULTUUR EDUCATIE

Onderstaand een overzicht van de in juni 2018 opgestelde begroting en in 2019 gereali-
seerde besteding van deze extra 100K voor cultuureducatie en talentontwikkeling.

 PROJECT/VOORSTELLING CATEGORIE MAKERS BEGROOT BESTEED

a Formatie artistiek talentontwikkeling 
midcareer

Lennart Monaster (o.v.) €45.000  €11.322

b Theaterwerkplaats JLL/
TLNT

talentontwikkeling 
jongeren 

versterking coördinatie €3.000  €3.5000

c Laagland LAB talentontwikkeling  
jong talent

diverse makers (n.t.b.) €30.000 €14.700 

d Diverse projecten Cultuureducatie diverse makers (n.t.b.) €22.000 €47.892

€100.000 €76.914
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a. Zoals reeds in het bestuursverslag 2018 
is vermeld, is midcareer maker Lennart 
Monaster door persoonlijke omstandig-
heden niet toegetreden tot de artistieke 
kern van Het Laagland. Monaster is en 
blijft naast zijn werkzaamheden als 
regisseur ook breder artistiek inzet-
baar voor Het Laagland. In 2019 ging 
het om werkzaamheden als de voor-
bereiding van het nieuwe kunstenplan 
en coaching van Studio Laagland. In 
bovenstaand overzicht zijn de kosten 
die samenhangen met zijn inzet voor 
Studio Laagland opgenomen onder a. 

b. Dit betreft extra uren coördinator 
Ananda Puijk voor Theaterwerkplaats 
Jong Laagland. 

c. Het Laagland LAB wordt onder Talent-
ontwikkeling verder toegelicht. Feite-
lijke besteding is 17.7K inclusief de 
coaching van Lennart Monaster. Er 
is minder uitgegeven dan begroot 
doordat de betrokken makers twee 

duo’s betroffen die ook zelf op de vloer 
stonden en er dus geen aanspraak is 
gemaakt op het voorziene honorarium 
voor maximaal 4 uitvoerders. Voor de 
doorontwikkeling en uitvoering van 
de uit het LAB voortkomende voorstel-
ling Our Life in Color is 15K via de balans 
opgenomen voor 2020.

d. De trailervoorstelling In het Zuiden ligt 
alles anders heeft in 2019 een speciale 
scholentournee door Zuid-Limburg 
gemaakt, de kosten hiervan betroffen 
24K. Voorts is een bedrag van 6.4K 
ingezet voor de ontwikkeling van extra 
educatieve projecten, waaronder de 
workshop Tem je Draak en de interac-
tieve backstagetour Juffrouw Ophelia 
en extra lesmateriaal bij Gewoon Held. 
De klassenvoorstellingen Het Saaiste 
Schoolreisje en App je even voor mij? – in 
coproductie met Toneelgroep Maas-
tricht – is voor 17.5K voor rekening van 
dit budget gekomen. 



CONTINUÏTEIT 
De maatregelen tegen verdere versprei-
ding van het coronavirus hebben invloed 
op de werking en de financiële positie van 
Het Laagland. De geplande voorstellingen 
van Kanonnenvoer en App je even voor mij? 
zijn in opvolging van deze regeringsmaat-
regels aanvankelijk stilgelegd tot 6 april 
en inmiddels tot 1 juni 2020 geannuleerd 
waardoor deze landelijke en regionale voor-
stellingen van beide titels zijn vervallen. 
Repetities van Jong Laagland en TLNT zijn 
stilgelegd en het team werkt vanuit huis. 
De directie houdt rekening met de start 
van het nieuwe theaterseizoen 2020/2021 
onder de beperkende voorwaarden van 1,5 
meter afstand in de zaal én op het podium 
en zal nieuw uitgevaardigde maatregels 
uiteraard opvolgen. Met het oog op fair 
practice worden gemaakte afspraken nage-
komen en worden er tijdelijk geen nieuwe 
verplichtingen aangegaan. 

Achter de schermen worden mogelijk 
noodzakelijke artistieke aanpassingen 
voorbereid en wordt stilgestaan bij rele-
vant nieuw aanbod als antwoord op deze 
corona-crisis. Indien nodig zal de directie 
ingrijpen in het geplande activiteitenpro-
gramma om zo de continuïteit van de orga-
nisatie te garanderen. Het Laagland volgt 
de richtlijnen van de sector en branchever-
eniging NAPK en heeft collegiaal overleg 
met gezelschappen en podia. De door ons 
ingeschakelde ZPP-ers zijn in het kader 
van fair practice t/m 6 april 2020 regulier 
uitbetaald, daarna golden onze reguliere 
contractuele voorwaarden. Met leveranciers 
zoals ons verkoopbureau en onze transpor-
teur worden voor beide partijen redelijke 
afspraken voorbereid. Voor de periode tot  
1 juni is de omzetderving 90K. 

De continuïteit van onze bedrijfsvoering 
wordt ondersteund door onze subsidiege-
vers. Zowel OCW als de Provincie Limburg 
tonen zich coulant als het gaat om de over-
eengekomen prestatie-eisen. Het Laagland 
heeft een beroep gedaan op het noodfonds 
NOW waarbij circa 30K aan ondersteu-
ning is te verwachten. Overigens zal hier 
op basis van het feit dat de loonsom van 
januari deels betrekking heeft op andere 
acteurs dan in kwartaal maart t/m mei 
2020 een onevenredig hoog bedrag van 
moeten worden terugbetaald. Op 27 mei is 
de regeling Aanvullende subsidie aan meer-
jarig door het Rijk gesubsidieerde producerende 
instellingen uitgekomen, op basis waarvan 
Het Laagland extra financiële ondersteu-
ning mag verwachten.  
Mede door de vooruit ontvangen OCW- 
subsidie voor het 3e kwartaal, heeft Het 
Laagland voldoende liquide middelen. 
De huurbetalingsverplichting van onze 
ruimtes in Schouwburg De Domijnen is 
opgeschort zolang deze organisatie zelf 
huuruitstel krijgt van eigenaar gemeente 
Sittard-Geleen. Er is geen beroep gedaan op 
vervroegde uitbetaling van de provinciale 
structurele subsidie.

Het Laagland heeft een stevige algemene 
reserve die maakt dat we 2020 ook bij een 
mogelijke (tijdelijke) verlenging van de 
lockdown na 1 juni zonder verdere extra 
steunmaatregelen bestaande contrac-
tuele verplichtingen kunnen nakomen. Als 
geplande voorstellingen (deels) geen door-
gang kunnen vinden, zullen we met acteurs 
en andere projectmedewerkers alternatief 
aanbod proberen te genereren. Vanaf 2021 
was onze financiële positie sowieso al 
afhankelijk van de beoordeling van onze 
plannen voor 2021-2024 en de daarmee 
samenhangende honorering van structu-
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KANONNENVOER

rele subsidie van zowel het Ministerie van 
OCW als de Provincie Limburg. De directie 
is zich ervan bewust dat de situatie rond 
corona wellicht vraagt om stevige omvor-
ming van onze oorspronkelijke plannen 
voor de nieuwe kunstenplanperiode, 
waarbij onze plannen voor Laagland Mobiel 
nog centraler zullen komen te staan dan al 
gepland.
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3 
PUBLIEKSBEREIK:  

REGIONALE  
SPREIDING & 

INTERNATIONAAL



Het Laagland heeft in 2019 28.137 bezoe-
kers aan zich weten te verbinden, waar 
in de begroting 2019 richting Provincie 
Limburg 28.865 bezoekers waren voor-
zien. In totaal hebben we 248 speelbeur-
 ten gerealiseerd, iets minder dan de 
geplande 255 uitvoeringen (2018: 338 
speelbeurten). Inclusief de overige acti-
viteiten komt het totale publieksbereik 
2019 uit op 33.005 bezoekers (2018: 
33.780). 

Het Laagland heeft voor de periode  
2017-2020 een streefbereik aangeven 
van minimaal 100.000 bezoekers. Na drie 
gerealiseerde jaren staat de teller nu  
op een bereik van 92.192. Het volledige 
prestatieoverzicht is in de jaarrekening 
2019 opgenomen op Blad 23. 

PUBLIEKSBEREIK
Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de in 2019 gespeelde titels en hun publieks-
bereik. Reden voor het iets lagere bereik 
is het niet doorzetten van de regionale 
samenwerking in de grote zaal: de kerst-
voorstelling Het Meisje met de Zwavelstokjes. 
Als alternatief in de decemberperiode 
heeft Het Laagland aansluiting gezocht 
bij Limburgse Kerst van de philharmonie 
zuidnederland waar de muzikale vertelling 
Ze hadden hun Schaapjes geteld uit voort is 
gekomen. Gezien de reeds gemaakte plan-
ning van het orkest kon deze voorstelling 
niet meer dan twee keer worden uitgevoerd. 

Het bereik van de verdere geplande voor-
stellingen is behoorlijk conform begroting. 
De trailervoorstelling In het zuiden ligt alles 
anders heeft minder schoolvoorstellingen 
gespeeld dan verwacht. Onze coproductie 
voor kleuters Vreemde Eend in samenwer-
king met Project Sally Maastricht scoorde 
qua afname van voorstellingen boven 
verwachting goed. De zaalbezetting van 
Assepoesters Assepesters, onze geplande 
samenwerking met philharmonie zuid-
nederland was hoger dan de prognose. 
Een nieuw groot project in 2019 vormde 
WijkZone #1, een community-art project in 
samenwerking met VIA ZUID op uitnodiging 
van de Stedelijke Cultuurregio Zuid in het 
kader van de proeftuin Ruimte voor Makers, 
waarover onder nieuw publiek meer. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN
In 2019 zijn in totaal 284 overige activi-
teiten georganiseerd voor 4.868 deelne-
mers (2018: 246 activiteiten met 4.362 
deelnemers). Dit betreft 237 niet-school-
gebonden educatieve activiteiten zoals 
de repetities van Jong Laagland, TLNT en 
workshops van de Theaterontmoeting. 
Daarnaast hebben er 34 schoolgebonden 
workshops plaatsgevonden met 1.340 deel-
nemers, zoals de eigenstandige workshop 
Tem je Draak en workshops rondom voor-
stellingsbezoek aan Vreemde Eend. In totaal 
hebben 250 educatieve activiteiten met 
3.275 deelnemers plaatsgevonden. Voorts 
zijn er 13 overige activiteiten gerealiseerd, 
zoals Theater Na de Dam en de Familiethea-
terdag in samenwerking met Schouwburg 
De Domijnen, met in totaal 1.593 bezoekers. 

REGIONALE SPREIDING
De tourneevoorstellingen Gewoon Held, 
Vreemde Eend en de reprise van De Kleine 
Cowboy vonden plaats door het hele land. 
Zoals gebruikelijk was Het Laagland in  
2019 ook in eigen provincie het meest actief: 
69% van onze activiteiten vond plaats in  
Limburg en 28% in standplaats Sittard- 
Geleen. In 2018 was dit respectievelijk 68% 
en 34%. Onze provinciale werking past bij 
onze identiteit van jeugdtheatergezelschap 
waarbij primair het onderwijs in de eigen 
regio wordt voorzien van klassen- en trailer-
voorstellingen, maar daarnaast past deze 
focus bij onze aandacht voor verhalen van 
deze regio, het verbinden van makers met 
een oorsprong of een verbinding met deze 
grond en onze ambitie om juist op eigen 
speelgrond nieuw publiek te vinden en te 
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Begroot Gerealiseerd

Het Laagland 2019 voorzien voorst. bezoek voorst.
  
bezoek

 
vrij  bezoek school bezoek

App je even voor mij (KLAS) ja 50 1.250 45 1.279 2 75 43 1.204

Assepoesters Assepesters (GROOT) ja 7 3.250 7 4.390 7 4.390 0 0

De Kleine Cowboy (KLEINE ZAAL) ja 11 1.580 9 1.837 4 752 5 1.085

De saaiste schoolreis (KLAS) ja 36 900 25 700 2 56 23 644

Expeditie Peter Pan (INT) ja 6 900 7 871 4 573 3 298

Gewoon Held (MIDDEN) ja 58 9.925 56 9.552 25 2.694 31 6.858

Het Meisje & Het Water (GYMZAAL) nee 0 0 5 225 3 95 2 130

In het zuiden ligt alles anders (TRAILER) ja 40 2.000 23 1.052 2 100 21 952

Vreemde Eend (KLEINE ZAAL) ja 38 5.460 53 6.663 18 1.837 35 4.826

WijkZone #1 (PROJECT) nee 0 0 4 200 4 200 0 0

Zij hadden hun schaapjes geteld (GROOT) nee 0 0 2 954 2 954 0 0

Mijn leven onder water (KLEINE ZAAL) nee 0 0 2 154 2 154 0 0

Het Meisje met de Zwavelstokjes (GROOT) ja 9 3.600 0 0 0 0 0 0

WOOSH! nee 0 0 10 260 6 180 4 80

Eindtotaal  255 28.865 248 28.137 81 12.060 167 16.077



verbinden. Een project als WijkZone#1 heeft 4 
uitvoeringen gehad in 2019 (wegens succes 
ook nog een aantal speelbeurten in januari 
2020) met 200 bezoekers maar de impact 
en bereik van dit community-arts-project 
is getuige de reacties en de blijvende 
nieuwe verbindingen die in de wijk Geleen 
Lindenheuvel zijn gelegd, vele malen groter 
dan deze cijfers inzichtelijk maken. In 
2019 bereikten we 50% van onze bezoekers 
middels onze Limburgse werking (2018: 44%). 
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PRESTATIEOVERZICHT 2019 HET LAAGLAND PLANNING REALISATIE 

PUBLIEKSFUNCTIE - uitvoeringen   

a. uitvoeringen in Limburg, waarvan in 181 172

 Standplaats 57 70

 Limburg overig 124 102

b. uitvoeringen in de rest van Nederland 47 60

c. uitvoeringen in het buitenland 27 16

Totaal aantal uitvoeringen 255 248

PUBLIEKSFUNCTIE – bezoekers

a. aantal bezoekers in Limburg 16.500 14.171

b. aantal bezoekers in de rest van Nederland 9.155 11.345

c.  aantal bezoekers in het buitenland 3.210 2.621

Totaal aantal bezoekers 28.865 28.137

OVERIG

a.  aantal educatieve activiteiten 188 271

b.  aantal deelnemers educatieve activiteiten 2.200 3.275

INTERNATIONAAL
Het Laagland stond vorig jaar 16 keer op 
een buitenlands podium. Het ging om 
zeven internationale uitvoeringen van  
Expeditie Peter Pan in Zürich en Belfast. 
België is het land waar we al vanouds 
buiten de eigen landsgrenzen het meest 
zichtbaar zijn. Hier hebben we gespeeld 

met onze tourneevoorstellingen Gewoon 
Held, Vreemde Eend en De Kleine Cowboy. De 
klassenvoorstellingen Schoolreisje en App 
je even voor mij zijn anders dan verwacht in 
2019 niet in België afgenomen. Dit verklaart 
het verschil tussen raming en realisatie 
internationaal. Van App je even voor mij 
staan in 2020 wel Belgische speelbeurten 
gepland. Wat betreft de Duitse Euregio 



PIPPI POWERRRRR

geldt dat voor de première Vreemde Eend 
onze coproductie met Sally Dansgezel-
schap Maastricht vanwege de laagtaligheid 
Duitse vertegenwoordigers van het samen-
werkingsverband Theater des Monats 
(NRW) zijn uitgenodigd om zo interesse te 
kweken voor een mogelijke reprise. De voor-
stelling is gezien en interessant bevonden, 
maar helaas werd ook duidelijk dat er 
agenda-technisch geen match kon worden 
gevonden voor Duitse speelbeurten in de 
repriseperiode september t/m november 
2020.

NIEUW EN DIVERS PUBLIEK 
WijkZone#1 leverde voor Het Laagland in 
2019 de sterkste connectie op met een 
nieuw publiek. Deze participatie-voorstel-

ling is bewust gemaakt en gespeeld in een 
wijk met grote diversiteit en sociale achter-
stand. Hier troffen we een nieuw publiek 
dat niet sec bestond uit onze primaire 
doelgroep kinderen en jongeren, maar een 
bonte mix aan wijkbewoners van alle leef-
tijden die nieuwsgierig waren geworden 
door verhalen van andere wijkbewoners en 
die via mond tot mondreclame en persoon-
lijke werving op diverse locaties in de wijk 
op de presentaties afkwamen. Als het gaat 
om opleidingsniveau en inkomen komt het 
profiel van de wijk Geleen-Lindenheuvel 
niet overeen met dat van de gemiddelde 
theaterbezoeker. 

De voorstelling WOOSH! is de eerste peuter-
voorstelling van Het Laagland gericht op 
kinderen vanaf 1,5 jaar. De kennismaking 
met deze doelgroep is ook artistiek gezien 
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JORIS & DE DRAKENTEMMERS

goed bevallen wat maakt dat we deze 
programmalijn voortzetten. Waar WOOSH! in 
2019 vooral try-outs heeft gehad, staat de 
voorstelling in seizoen 2020/2021 regulier 
op ons programma. Via de allerkleinsten 
kunnen we eerder dan dat we gewoon zijn 
een connectie maken met jonge ouders en 
ook met grootouders. Zo wordt de peuter-
voorstelling een nieuwe kans voor het gene-
ratieverbindende theater waar Het Laagland 
voor staat en zal de marketing zich voor 
deze lijn sterk richten op de grootouders. 

De samenwerkingen met collega-gezel-
schappen zoals Sally Dansgezelschap 
Maastricht en philharmonie zuidnederland 

maken dat een breder publiek kennis heeft 
kunnen maken met Het Laagland. 

In eigen huis organiseerden we samen met 
De Domijnen in januari een Familiefestival 
met zowel eigen als ingekochte voorstel-
lingen en workshops die we bewust gratis 
aanboden om een zo groot mogelijk bereik 
te genereren. Aan de onwennigheid van 
een deel van de gasten dat die dag over de 
drempel stapte is direct af te meten dat ze 
voor het eerst op bezoek komen. Bezoekers 
zijn gevraagd om hun emailgegevens en 
worden op de hoogte gehouden van onze 
verdere activiteiten. 
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4 
KWALITATIEVE 
BESCHRIJVING 

VAN ONZE 
ACTIVITEITEN



2019 was voor Het Laagland bij uitstek 
een jaar van samenwerking. De copro-
ductie Vreemde Eend met Sally Dansgezel-
schap Maastricht springt eruit aangezien 
dit een samenwerking is tussen twee 
jeugdgezelschappen waar Het Laagland 
doorgaans samenwerkt op basis van onze 
jeugdexpertise met gezelschappen met 
een andere doelgroep. Daarnaast vormde 
Studio Laagland binnen onze talentontwik-
keling een belangrijk nieuw project en 
zetten we met het concept WijkZone een 
stap in de richting van community art. 

SAMENWERKINGEN
Het idee van een coproductie met Sally 
Dansgezelschap Maastricht speelde al 
langer en de remake van Vreemde Eend loste 
deze wens in. De bestaande Sally-basis uit 
2008 bouwden choreograaf Stefan Ernst en 
regisseur Inez Derksen uit tot een remake 
met een unieke mix van dans en theater. 
De keuze voor twee Laagland-acteurs ten 
opzichte van één Sally-danser zorgde voor 
extra theatrale wisselwerking die ook 
inhoudelijk goed bleek te werken doordat 
het danspersonage Vreemde Eend nog meer 
dan in het origineel contrasteerde met 
beide acteurs. Voor de acteurs leverde 
Vreemde Eend een verrijking op van hun 
fysiek arsenaal en voor de danser een 
verdieping van zijn spelmogelijkheden. 
Belangrijke succesfactor was het 
bestaande vertrouwen tussen Stefan 
Ernst en Inez Derksen, Inez heeft Sally de 
afgelopen jaren vaker van dramaturgisch 
advies voorzien. De scheiding tussen 
verantwoordelijkheid van choreograaf 
en regisseur verviel gaandeweg en zo 
is er een Gesamtkunstwerk ontstaan. 
Dit smaakt zeker naar meer en vandaar 
dat er in het nieuwe kunstenplan ook 

meerdere nieuwe gezamenlijke plannen 
zijn opgenomen, waaronder een nieuwe 
theaterdansvoorstelling voor kleuters en 
een klassenvoorstelling voor het voortgezet 
onderwijs met een danser en een acteur.

Met philharmonie zuidnederland maakte 
spelregisseur Lennart Monaster met 
muziekregisseur Joris Nassenstein Asse-
poesters Assepesters op basis van een 
nieuwe tekst van Jacques Vriens op de 
originele muziek van Prokovjev. Jacques 
Vriens stond in deze frisse bewerking van 
het bekende sprookje ook als verteller op 
het toneel, ondersteund door een cast van 
vier acteurs. Musici, auteurs en muziek 
en spel gingen gelijkwaardig op. Lennart 
Monaster: ‘Niemand kon werken vanuit zijn 
eigen comfort-zone. Het was heerlijk om te 
zien hoe leden van het orkest zich uiteinde-
lijk lieten meevoeren door het spel van de 
acteurs en andersom. Met veel wederzijds 
respect zijn we echt boven de waarde van 
de som der delen uitgestegen en hebben 
een aanstekelijke voorstelling weten neer 
te zetten die zich niet laat vangen in de 
term (jeugd)concert of theaterstuk. Asse-
poesters Assepesters is een mooie verdieping 
geweest in mijn werk als muziektheater-
maker.’ 

Inez Derksen tekende voor de regie van 
onze tweede samenwerking met dit orkest 
in 2019: Limburgse kerst: Ze hadden hun 
schaapjes geteld. De basis voor deze muzi-
kale vertelling vormde de speciaal voor 
deze voorstelling geschreven tekst van 
Laagland-huisauteur Benny Lindelauf. 
Componist Mark Pütz schreef vervolgens 
een gloednieuwe compositie die qua klank-
kleur en timing precies samenvalt met 
het verhaal. Auteur Benny Lindelauf stond 
zelf als verteller op het toneel. De voor-
stelling is alleen in Maastricht en Sittard 
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ZE HADDEN HUN SCHAAPJES GETELD
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te zien geweest, gezamenlijk voornemen 
is om in 2021 en 2023 opnieuw een editie 
van Limburgse kerst te presenteren en 
deze dan breder in Limburg aan te bieden. 
Inez Derksen: ‘Uit de zeer zorgvuldige en 
intensieve artistieke samenwerking kwam 
behalve een verfijning van de tekst ook 
een prachtig afgestemde compositie voort. 
Zowel voor de componist, de schrijver als 
de regisseur was dit een uniek werkproces, 
waarbij we werkelijk in elkaars keukens 
hebben mogen kijken en proeven en alle 
‘suddertijd’ hebben genomen tot de drie 
disciplines elkaar optilden. Mijn meest 
inspirerende uitdaging van 2019.’ 

In de klas zette Het Laagland haar samen-
werking met Toneelgroep Maastricht voort, 
met het doorspelen van De saaiste schoolreis 
uit de geschiedenis van het universum en de 
ontwikkeling van de opvolger App je even 
voor mij? Deze voorstelling kwam thema-
tisch tot stand op basis van interviews van 
Inez Derksen en Michiel Sluysmans met 
vertegenwoordigers van het voortgezet 
onderwijs. De voorstelling gaat over de 
invloed van social media en vooral op het 
fenomeen van instant beroemd en dus rijk 
worden wat voor veel jongeren steeds vaker 
een ambitie is. De tekst is van de hand van 
TgM-huisauteur Frans Pollux en is in geza-
menlijkheid geregisseerd door artistiek 
leiders Michiel Sluysmans en Inez Derksen 
met als doel om de samenwerking tussen 
beide gezelschappen ook artistiek verder 
te laten rijpen, waar bij de eerdere geza-
menlijke klassenvoorstellingen externe 
regisseurs uit de stal van Het Laagland of 
Toneelgroep Maastricht zijn ingezet. Dit 
was een vruchtbare exercitie, maar ook 

eenmalig aangezien de agenda van beide 
partijen deze rechtstreekse betrokkenheid 
niet altijd toestaat en het een gedeelde 
wens is om juist ook in de klas nieuw regie-
talent de kans te bieden om zich tot de 
jongerendoelgroep te verhouden. 

TOURNEES 
2019 startte met het vervolg van de tournee 
van de familievoorstelling Gewoon Held 
in regie van Lennart Monaster (première 
december 2018). Deze tourneevoorstelling 
naar concept van Inez Derksen heeft een 
typisch Laagland-thema: in het normale 
doen schuilt juist de superkracht van ieder 
mens. Fysiek vroeg deze montagevoorstel-
ling vol stunts en een filmisch geluids-
decor veel van de cast en gaandeweg de 
tournee raakte de acteurs steeds meer 
bedreven en virtuozer. Regisseur Lennart 
Monaster: ‘Steeds als ik in de foyer ouders 
sprak die zichzelf (én hun kinderen) door 
deze voorstelling over de eindeloos hoge 
lat van de huidige prestatiemaatschappij 
geraakt voelden, dan werd mijn gevoel weer 
bevestigd dat naast de ‘poespas’ van alle 
stunts, het filmische geluidsdecor en de 
bombastische vormgeving, uiteindelijk de 
persoonlijke verhalen en ervaringen van de 
acteurs zijn die de kern van de voorstelling 
vormen.’ Monasters kleutervoorstelling De 
Kleine Cowboy kende in 2019 een korte repri-
setournee. Vanaf december 2019 repeteerde 
Lennart aan zijn nieuwe familievoorstelling 
Kanonnenvoer (première februari 2020), 
gebaseerd op een theaterscript van huis-
auteur Benny Lindelauf naar zijn eigen 
boek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor. 
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COMMUNITY ART:  
WIJKZONE
Als antwoord op de vraag van de Stede-
lijke Cultuurregio Zuid vanuit de Proef-
tuin Ruimte voor Makers ontwikkelde Het 
Laagland in samenwerking met VIA ZUID 
het concept WijkZone. Voorwaarde was 
het betrekken van een nieuw en divers 
publiek naast de focus op een specifieke 
wijk in de gemeente Sittard-Geleen. Deze 
vraag kon slagvaardig aangepakt worden 
vanuit de expertise die Het Laagland voor-
gaande jaren heeft opgedaan met een 
participatieve manier van werken vanuit 
het onderzoekstraject Buren & Bagage in 
samenwerking met het Zuyd-Hogeschool 
lectoraat voor autonomie en openbaar-
heid in de kunsten, financieel mogelijk 
gemaakt door ITEM. Mayke Roels was als 
maker verbonden aan Buren & Bagage, 
tijdens WinterZone 2019 werkte zij samen 
met Ischa den Blanken en Heléne Binder 
aan de voorstelling Het Meisje & Het Water. 
Deze voorstelling, gebaseerd op Maykes 
opgroeien met een afwezige vader op zee, 
werd gespeeld op verschillende locaties in 
de gemêleerde wijk Geleen-Lindenheuvel 
en vormde zo de theatrale uitnodiging aan 
de bewoners om hun eigen verhaal over 
opgroeien met de theatermakers te delen. 
Het makerstrio werd ondersteund door 
coach Saartje Hoogland (VIA ZUID), super-
visor Inez Derksen en artistiek producent 
Maartje Austen. De makers dompelden 
zich een periode van twee maanden part-
time onder in de wijk en leerden opererend 
vanuit een leegstaande verdieping van 
basisschool De Duizendpoot op buurtont-
bijten en andere bestaande initiatieven 
zowel de paradijsvogels als de muur-
bloemen uit de wijk kennen. Helder was dat 
WijkZone#1 Neet van Hie (Niet van hier) zou 

worden afgesloten met een of meerdere 
toonmomenten, waarvan de vorm gaan-
deweg mocht ontstaan in de samenwer-
king met belangstellende bewoners uit de 
wijk. Zo ontstond een theatrale route op de 
locatie van De Duizendpoot waar in ieder 
klaslokaal een andere wijkbewoner in een 
eigen vorm werd geportretteerd. Soms een 
podcast, een korte documentaire of een 
live zangoptreden van een echtpaar. Met 
groot succes: de wijk voelde zich gezien 
en gehoord en de kern van hun wijk werd 
goed getroffen. In januari zijn er wegens 
succes extra voorstellingen gespeeld en er 
zijn nieuwe verbanden tussen de participe-
rende wijkbewoners gesmeed. De gemeente 
Venlo heeft zich als eerste gemeld voor 
een tweede editie van Wijkzone. De recent 
afgestudeerde maker Noami Steijger (TAM 
2019) treft momenteel voorbereidingen en 
richt zich op de verschillende Sinti-woon-
wagenkampen in de gemeente Venlo. 
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Mede naar aanleiding van WijkZone#1 
raakten Het Laagland en woningcoöpe-
ratie ZOwonen met elkaar in gesprek over 
mogelijke toekomstige samenwerking in 
de Westelijke Mijnstreek. De drie makers 
werden uitgenodigd voor de inspiratiedag 
voor het ZOwonen team. Idee is dat de 
maatschappelijke doelstellingen van 
beide organisaties elkaar verder kunnen 
versterken en dat de artistieke input die 
Het Laagland kan leveren zowel interessant 
is voor nieuwe gezamenlijke projecten als 
voor het veranderingsproces dat ZOwonen 
intern doormaakt. Het Laagland is tevens 
deelnemer aan het Luisterhuis, een nu nog 
informeel netwerk van vertegenwoordigers 
van onder meer Zuyd-Hogeschool social 
studies, huisartenpraktijk Munstergeleen 
en GGD Zuid-Limburg waar de kunst van 
het luisteren centraal staat. 

SCHOOLGEBONDEN 
CULTUUREDUCATIE 
De samenwerking met Sally Dansgezel-
schap Maastricht leidde in 2019 niet alleen 
tot een geslaagde theater-dansvoorstel-
ling, maar ook tot een gelaagd educatief 
programma rondom deze voorstelling 
opgezet door de educatiemedewerkers 
van beide gezelschappen. Dat leverde inte-
ressante inzichten op over ieders educa-
tieve aanpak, deels voortkomend uit de 
verschillen tussen de disciplines theater 
en dans. 

De educatieve medewerker van Het Laag-
land volgde vorig jaar het Grondstof-traject 
van PIT Cultuurwijzer (Parkstad) waarin 
vraaggestuurd werken, co-creatie en de 
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werkmethode De Cultuur Loper centraal 
stond. Dit was inhoudelijk leerzaam en ook 
goed voor ons netwerk. Uit deze training is 
onder meer een aanvraag voor een school-
breed educatief project voortgekomen van 
een basisschool uit Heerlen.

Onze workshopreeks Expeditie Binnen-
wereld is in juni aangepast naar de verkorte 
versie Tem je eigen draak. Voor leerkrachten 
is de nieuwe opzet minder intensief want 
dat bleek een struikelblok in de afname. 
Tem je Draak is bedoeld voor groep 5 & 6 
met een aangepaste variant voor groep 7. 
Deze workshop is vooral goed inzetbaar in 
klassen waar de groepsdynamiek onder-
steuning nodig heeft of als alternatief voor 
een weerbaarheidstraining of pestproject. 
De theatrale rondleiding Bijzondere Back-
stagetour: Juffrouw Ophelia heeft in 2019 
ook navolging gekregen in De Maaspoort 
in Venlo. De rondleiding is een aantal jaar 
terug ontwikkeld op aanvraag van Parkstad 
Limburg Theaters (Heerlen & Kerkrade) en 
inmiddels voor Weert en Sittard-Geleen op 
maat aangepast. In onze bezoekcijfers zijn 
uitsluitend de uitvoeringen op de eigen 
locatie in Sittard-Geleen opgenomen; bij 
de andere podia is Het Laagland niet direct 
betrokken bij de verkoop en uitvoering. 
Juffrouw Ophelia wordt vooral ingezet voor 
groep 5 t/m 8 als eerste kennismaking met 
theater voorafgaand aan voorstellingsbe-
zoek.

ONZE SAMENWERKINGEN EN 
PARTNERS IN 2019 
PROJECTEN GERICHT OP SAMENWERKING 
PROFESSIONEEL
1 Vreemde Eend theaterdansvoorstelling 

voor kleuters i.s.m. Sally Dansgezel-
schap Maastricht

2 Assepoesters Assepesters theatraal 
concert, spelregie van Lennart Monaster 
i.s.m. philharmonie zuidnederland

3 Ze hadden hun schaapjes geteld muzikale 
vertelling, spelregie Inez Derksen i.s.m. 
philharmonie zuidnederland

4 De saaiste schoolreis uit de geschiedenis 
van het universum doorspelen klassen-
voorstelling in coproductie TgM

5 App je even voor mij? nieuwe klassen-
voorstelling in coproductie met TgM

6 WijkZone#1 social arts project i.s.m.  
VIA ZUID talentontwikkeling voor de 
podiumkunsten Limburg

7 In het Zuiden ligt alles anders doorspelen 
coproductie met VIA ZUID 

8 Het Meisje & Het Water doorspelen  
coproductie met VIA ZUID van Winter-
Zone-voorstelling 

9 Studio Laagland onderzoektijd & 
coaching jonge makers, werving onder 
meer via kanalen VIA ZUID

10 Mijn leven onder water afstudeervoor-
stelling Luca Meisters, regieopleiding 
Toneelacademie Maastricht 

11 WOOSH! Proeftuinvoorstelling op 
festival Almere i.s.m. Stichting 2Turven 
Hoog
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PROJECTEN GERICHT OP SAMENWERKING 
JONGEREN (AMATEUR)
1 TLNT: talentontwikkeling jonge 

amateurspelers: met Jeugdtheater-
school Lef (Geleen)

2 Theaterontmoeting: workshopweekend 
voor jonge amateurspelers uit Limburg 
i.s.m. Kumulus (Maastricht)

3 Theater Na de Dam: jongerenvoorstelling 
4 mei i.s.m. Stichting Theater Na de 
Dam

AANTAL SAMENWERKINGSPARTNERS 
1 Via Zuid (WijkZone#1, In het Zuiden ligt 

alles anders, Het Meisje & Het Water, Studio 
Laagland)

2 Sally Dansgezelschap Maastricht 
(Vreemde Eend)

3 Toneelgroep Maastricht (De Saaiste 
Schoolreis uit de geschiedenis van het 
universum, App je even voor mij?)

4 philharmonie zuidnederland (Assepoes-
ters Assepesters, Ze hadden hun schaapjes 
geteld)

5 Toneelacademie Maastricht (Mijn leven 
onderwater, afstudeervoorstelling)

6 De Domijnen (Op de bank, Familietheater-
middag, Theater Na de Dam reprise Erfgoed-
centrum) 

7 Stichting 2+ Producties (peutervoor-
stelling WOOSH!)

8 Lectoraat Autonomie en Openbaarheid 
in de Kunsten, Zuyd Hogeschool (Buren 
& Bagage) 

9 Diverse partijen in de wijk Geleen 
Lindenheuvel: PIW, Ecsplore ivm Wijk-
Zone#1

10 Diverse theaters Limburg i.v.m. 
opdracht theatrale rondleiding Juffrouw 
Ophelia

11 Stichting Theater Na de Dam (jongeren-
productie 4 mei) 

12 Theaterschool Lef Geleen (programma 
TLNT) 

13 KOKOZ Limburgse Koorschool Ze hadden 
hun schaapjes geteld
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5 
TALENT- 

ONTWIKKELING 
& NIEUWE 
MAKERS



Vanwege het succes van Studio Laagland 
wordt dit nieuwe initiatief voor talent- 
ontwikkeling in het nieuwe kunstenplan 
voortgezet onder de naam JongLAB. Studio 
Laagland heeft twee nieuwe makersduo’s 
op het pad van ons gezelschap gebracht. 
Daarnaast staat Het Laagland mede aan 
de wieg van het ontstaan van Collectief 
Alter. Dit makerstrio bouwt met onder-
steuning van Het Laagland en VIA ZUID, 
onze belangrijke partner in talentontwik-
keling, verder aan hun autobiografische 
drieluik. 

TALENTONTWIKKELING 
PROFESSIONEEL 
STUDIO LAAGLAND
Dit studioproject kende een open inschrij-
ving met twee voorwaarden: verhoud je 
tot een jong publiek (in leeftijd of in kijk-
ervaring) en zorg dat je plan ook buiten 
de theaterzaal tot zijn recht komt. Studio 
Laagland stelde bewust geen eisen aan 

professionele scholing of discipline om 
een zo divers mogelijk makers-potentieel 
aan te kunnen spreken. De behoefte aan 
een onderzoeksplek bleek groot: Het Laag-
land ontving meer dan 30 plannen van 
individuele makers of collectieven, het 
merendeel net afgestudeerd aan een kunst-
vakopleiding. Inez Derksen en Lennart 
Monaster selecteerden zes plannen voor 
een betaalde pitch. Makers die niet door-
gingen, kregen de kans om van een van 
beide coaches uitgebreide feedback te 
ontvangen. Voor velen bleek deze uitwis-
seling al van wezenlijk belang voor de 
verdere ontwikkeling van hun concept of 
mogelijke vervolgaanvragen. Uiteindelijk 
zijn twee sterk uiteenlopende makersduo’s 
geselecteerd voor twee weken studiotijd 
en coaching: Anoek Oostermeijer & Mees 
Walter en Tabita Friis Kristensen & Alessio 
Reedijk. 
De theaterdanssolo Roest van Alessio onder 
regie van Tabita kreeg vervolgens een extra 
repetitieweek en meerdere toonmomenten. 
Dat resulteerde in hun artistieke keuze om 
het materiaal verder door te ontwikkelen 
voor een volwassen publiek. Anoek en Mees 

33

LENNART MONASTER ANOEK OOSTERMEIJER MEES WALTER



startten najaar 2019 bij Het Laagland een 
intensief vervolgtraject op Studio Laagland 
dat resulteert in hun trailervoorstelling Our 
Life in Color. Deze inclusieve seksuele thea-
trale voorlichting wordt na een grondige 
testfase met jong publiek vanaf 2021/2022 
in samenwerking met VIA ZUID en Podium 
Bloos (Breda) opgenomen in het scholen-
aanbod van Het Laagland. 

COLLECTIEF ALTER 
Theatermaker Mayke Roels (Roermond 
1991, Artez 2016) was vanaf haar opleiding 
op verschillende manieren voor ons gezel-
schap actief; van artistiek onderzoeker 
bij Buren & Bagage tot regieassistent bij 
Expeditie Peter Pan. Mayke betrok Heléne 
Binder (TAM, 2016) en Ischa den Blanken 
(Artez 2016) eind 2018 bij Het Meisje & Het 
Water voor locatiefestival WinterZone. Het 
drietal verbond in 2019 hun krachten aan 
het social arts project WijkZone#1; Neet van 
hie. Daar ontstond de wens om langdurig 
samen te werken en zo werd Collectief Alter 
geboren. In 2020 maakt Heléne Binder Het 
Meisje & De Rode Jas over opgroeien met 
een autistische zus. In 2022 is Ischa den 
Blanken aan de beurt met De Jongen & De 
Tropen over zijn Surinaamse roots.

PEUTERVOORSTELLING: WOOSH!
Op uitnodiging van artistiek festival-
leider Ingrid Wolff kon WOESJ!, vanwege 
de internationale potentie omgedoopt tot 
WOOSH!, zich als Proeftuinproject verder 
ontwikkelen op festival 2Turven Hoog. 
Theatermakers Karlijn Hamer (Sittard 
1989, Toneelschool Amsterdam 2012) en 
Bram van Helden (Fontys Theater 2011) 
maakten met Inez Derksen als eindregis-
seur de eerste Laagland-peutervoorstelling. 
WOOSH! wordt aangeboden vanaf seizoen 
2020/2021. 
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MIJN LEVEN ONDER WATER
Luca Meisters (Maastricht 1996) maakte 
met Inez Derksen als coach haar afstudeer-
voorstelling voor de regieopleiding van 
Toneelacademie Maastricht. Een coming of 
age-voorstelling gespeeld door vijf meisjes 
van 11 en 12 jaar. ‘Meisters toont ons hoe 
broos deze levensfase is, het is letterlijk 
‘zwemmen’! Hoopvol en met een flinke 
dosis poëzie krijgen we ten slotte nog een 
wijze levensles over zelfvertrouwen mee.’ 
(Theaterkrant) 

THEATER NA DE DAM:  
HET KREEG NOG EEN STAARTJE
Hendrik Kegels (TAM 2018) regisseerde met 
coaching van Saartje Hoogland (VIA ZUID) 
een groep van zeven Jong Laaglanders in 
deze gelegenheidsvoorstelling uitgevoerd 
op 4 mei in het Dominicanenklooster 
in Sittard, gebaseerd op interviews met 
ouderen over kind zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

TALENTONTWIKKELING 
KINDEREN EN  
JONGVOLWASSENEN 
JONG LAAGLAND
Theaterwerkplaats Jong Laagland is onze 
broedplaats voor jong amateurtalent in 
Sittard-Geleen en regio voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. 
Ruim vijftig jongeren namen in 2019/2020 
deel aan wekelijkse repetities met een 
toonmoment rond het voorstellings-
thema Gewoon Held. In september ging 
seizoen 2020/2021 van start met een gelijk 
aantal deelnemers met Kanonnenvoer als 
jaarthema. In december verzorgde Jong 
Laagland de ontvangst in Sittard van de 
kerstproductie Ze hadden hun Schaapjes 
geteld. 

TLNT-TRAJECT 
Voor talent vanaf 14 jaar dat meer dan 
gemiddeld gemotiveerd is en interesse 
heeft in theater als toekomstig werkgebied, 
organiseert Het Laagland in samenwerking 
met jeugdtheaterschool Lef uit Geleen een 
toptraject TLNT. Vanaf september 2019 zijn 
vijf jonge makers/spelers met de laatste 
editie van dit vierjarige door de gemeente 
Sittard-Geleen ondersteunde traject 
gestart. 

THEATERONTMOETING
Dit workshopweekend boordevol verdie-
pende theaterworkshops vond in juni 
2019 plaats op locatie van een scouting-
verenging in Venlo. Het programma werd 
samengesteld door Jong Laagland- 
coördinator Ananda Puijk en Els Roobroeck 
namens Kumulus (Maastricht). 17 jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar lieten zich 
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inspireren door docent/theatermakers 
als Arjan Gebraad, Lennart Monaster en 
Romy Roelofsen. Insteek is om workshops 
aan te bieden in disciplines die doorgaans 
niet worden aangeboden op jeugdtheater-
scholen. De Theaterontmoeting is bedoeld 
voor jongeren uit de hele provincie en 
wordt alternerend in verschillende steden 
georganiseerd om zo een groter bereik te 
genereren. Het aantal deelnemers bleef 
achter bij het gewenste aantal van mini-
maal 25. De werving van spelers in Noord- 
en Midden-Limburg blijkt lastiger dan in 
Zuid-Limburg, daar is ons netwerk toch 
breder vertakt en zijn er sowieso meer 
collega’s actief die zich richten op theater-
maken voor en met jongeren.
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Gubbels J.H.M. M 1960 voorzitter 15-04 
2016

14-10 
2020

1 Directeur Museumplein Limburg
lid stuurgroep Vereniging Science Centra
lid York Forum

Cremers D.G.P. V 1965 vice- 
voorzitter

10-11 
2016

09-05 
2021

1 Algemeen directeur Stichting 
Schippers & Van Gucht 
Lid RVT Festival Karavaan 
voorzitter Stichting Nachtgasten 
Bestuurslid Stichting Via Berlin

Vriesema-Abels C.R.M.G. V 1957 lid  
vertrouwens- 
persoon

30-10 
2017

29-04 
2022

1 Teamleider & senior-docent 
De Nieuwste Pabo
Bestuurslid LOPON2

George-Dovermann A.C.M. V 1980 lid 
financiële 
commissie

20-09 
2018

19-03 
2023

1 lid ondersteuningsplanraad samenwerkings-
verband passend onder wijs Maastricht- 
Heuvelland

Bahadin R. M 1988  lid 
 financiële 
 commissie

01-11 
2019

01-05 
2024

1 Accountmanager MKB C Rabobank Roer-
mond-Echt
lid Juniorkamer JCI Roermond 
voorzitter JCI-commissie Social Responsibility
Cultuurcoach Rabobank Cultuur programma

Samenstelling Raad van Toezicht inclusief rooster van aftreden en nevenfuncties

Als Raad van Toezicht hechten wij vanuit onze toezichthoudende rol aan een eigenstandig 
verslag over 2019 waarin we reflecteren op het afgelopen jaar.

SAMENSTELLING
In 2019 is onze Raad versterkt met de 
komst van Riza Bahadin als lid met het 
profiel financiën. De vacature HR/juridisch 
is in 2019 nog niet opengesteld en zal in de 

loop van 2020 worden ingevuld. Bij werving 
van nieuwe leden wordt naast beschik-
bare competenties gelet op een diverse 
samenstelling van de Raad in de zin van 
man-vrouw  verhouding, culturele diversiteit 
en leeftijdssamenstelling. 

VERGADERFREQUENTIE
RvT en directie zijn in 2019 vijf keer 
bijeengekomen: vier keer in een reguliere 
RvT-vergadering (13 maart, 19 juni, 18 sep -
tember en 10 december 2019) en is er 
eenmaal een speciale bijeenkomst gewijd 
aan de voorbereiding van de aan  vraag van 

Het Laagland voor het nieuwe Kunstenplan 
2021-2024 (28 augustus 2019). De reguliere 
vergaderingen zijn onder meer benut voor 
de toezicht taken zoals het vaststellen van 
de jaarrekening 2018 (maart) en de 
begroting 2020 (september). Daarnaast 
kende 2019 voor de RvT de volgende drie 
belangrijke onderwerpen: 



1. CODE CULTURAL GOVERNANCE
De nieuwe Code vraagt vooral om meer
toelichting op de toepassing van de code
dan voorheen. In de vergaderingen is stil-
gestaan bij de noodzaak van diversiteit
binnen de RvT en de voorbeeldfunctie die
dit kan hebben voor de verdere organisatie.
Ook is gesproken over andere manieren
van werven dan via de eigen netwerken
en het bij volgende vacatures openbaar
werven via sociale media. De wens van
de RvT is om in 2020 uit te groeien naar
een samenstelling van zes leden inclusief
voorzitter zodat de samenstelling van de
raad gelet op gender, leeftijd en culturele
diversiteit ook werkelijk goed in balans kan
zijn. De vacature HR/juridisch zal in 2020
openbaar worden gemaakt. Mochten in een
toekomstige vergadering gezien het even
aantal leden de stemmen staken, dan geeft
de stem van de voorzitter de doorslag. Per
2019 heeft Dorine Cremers het vicevoorzit-
terschap op zich genomen, deze rol kende
onze Raad voorheen niet en is vanuit het
oogpunt van continuïteit ingesteld.

Zoals voorgenomen in 2018, heeft er in 2019 
voor iedere reguliere vergadering eerst 
onderling overleg plaatsgevonden zonder 
aanwezigheid van de directie. Dit is door de 
leden als prettig en effectief ervaren omdat 
het ruimte geeft om de vergadering voor 
te bespreken en ook niet-geagendeerde 
onderwerpen onderling voor besproken 
kunnen worden. Deze aanpak wordt in 2020 
zeker gecontinueerd.

In december 2019 is vanuit de RvT-gele-
deren een financiële commissie samen-
gesteld bestaande uit Anke George en Riza 
Bahadin. Deze afvaardiging neemt met 
de algemeen directeur de jaarstukken 
door voordat deze in vergadering worden 
gebracht. 

Voorzitter en algemeen directeur hebben 
waar nodig buiten de vergadering om 
overleg gevoerd en afgestemd, dit betrof 
onder meer de voorbereiding van het 
overleg met de gemeente Sittard-Geleen 
inzake structurele financiering 2021-2024.
De jaargesprekken 2019 met de individuele 
directeuren stonden gepland in maart 
2020 maar zijn vanwege de aandacht die 
noodgedwongen uit moest gaan naar de 
coronamaatregelen in combinatie met 
het gedwongen op afstand moeten verga-
deren tot nader order uitgesteld. Dat geldt 
ook voor de zelfevaluatie van de RvT die 
eveneens in maart 2020 gepland stond. In 
september 2019 heeft het vanwege ziekte 
uitgestelde jaargesprek 2018 met artistiek 
directeur Inez Derksen plaatsgevonden. 

2. WERVING NIEUWE ACCOUNTANT
Voormalig accountant Piet van Steensel
had in maart 2019 bij het opstellen van
de jaarrekening 2018 te kennen gegeven
dat dit zijn laatste jaarrekening voor Het
Laagland was aangezien hij de uitoefe-
ning van zijn beroep vanwege zijn leeftijd
in 2019 wilde beëindigen. Vanuit de RvT
is Anke George aangewezen om voorbe-
reidingen te treffen voor de aanstelling
van een opvolger. Uitgangspunt voor de
RvT was met het oog op continuïteit om
niet opnieuw een eenpitter te selecteren,
kennis van specifiek de culturele sector is
benoemd als een pré maar niet als must.
De selectiecommissie bestond naast Anke
George uit algemeen directeur Simone
Mager en teamlid Joost Milde (senior
financiën). Op basis van deskresearch
is een voorselectie van tien mogelijke
kantoren gemaakt waarmee telefonisch
contact is opgenomen. Op basis van die
gesprekken zijn vier bureaus uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek, waarop
drie kandidaten een offerte hebben uitge-
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bracht. De selectiecommissie heeft vervol-
gens in de vergadering van maart Audit 
Service Plus/Haagmans & Seelen Accoun-
tancy en Advies voorgedragen als beoogd 
accountant en de Raad van Toezicht heeft 
dit advies in de vergadering van juni 
bekrachtigd met de ondertekening van de 
opdrachtbevestiging voor de jaarrekening 
2019. 

3. VOORBEREIDING AANVRAAG PERIODE  
2021-2024
Het Laagland heeft zich in 2019 voorbereid 
op de aanvraag voor de nieuwe OCW- 
Kunstenplanperiode 2021-2024 en Provin-
ciale tegenvoeter Cultuurplan Instelling 
2021-2024. 
Aangezien het functioneren van stedelijke 
cultuur regio’s in 2021-2024 meer dan 
voorheen van belang is, heeft de RvT per 
brief (april 2019) aangedrongen op een 
onderhoud met de wethouder cultuur van 
de gemeente Sittard-Geleen over structu-
rele financiering vanaf 2021. Dit gesprek 
heeft plaatsgevonden in november met de 
bevestiging dat er na 2021 weer budget-
taire ruimte is voor nieuw cultuurbeleid en 
dat het in de lijn der verwachting ligt dat 
er vanaf dat jaar dan ook gemeentelijke 
structurele subsidie voor Het Laagland 
wordt gevonden. 

In het kader van de voorbereiding voor de 
aanvraag 2021-2024 heeft de Raad van 
Toezicht de directie uitgedaagd om voor 
de aparte sessie in augustus 2019 met 
bold statements voor de komende vier jaar 
te komen. Deze sessie was nuttig om de 
gevestigde gang van zaken even goed los 
te laten en te durven dromen vanuit eigen 
kracht en visie. Op de reguliere vergade-
ringen van september en december is de 
planvorming voor 2021-2024 uiteraard 
uitgebreid aan de orde geweest waarbij wij 
als Raad vooral de rol van sparringpartner 
en adviseur op ons hebben genomen. 

INHOUDELIJKE TERUGBLIK 
2019
We zijn als Raad van Toezicht zeer 
verheugd dat Het Laagland erin slaagt om 
niet alleen haar relevantie als jeugdthea-
tergezelschap te bestendigen, maar ook 
in 2019 weer een aantal nieuwe stappen in 
haar ontwikkeling succesvol heeft door-
gezet. Hierbij mogen vooral Studio Laag-
land, de peutervoorstelling en succesvolle 
samenwerkingen zoals Vreemde Eend niet 
ongenoemd blijven. De signatuur van de 
artistiek directeur is hier duidelijk in te 
herkennen. De artistieke ambitie is onder 
de zakelijke leiding van de algemeen direc-
teur mogelijk gemaakt door een gezonde 
en gedragen bedrijfsvoering die voldoende 
aandacht heeft voor behoud van de sterke 
financiële basis. 

Het Laagland staat er goed voor; artistiek 
vernieuwend, financieel gezond en met 
een krachtig en betekenisvol beeld over de 
eigen rol binnen het regionale én nationale 
culturele veld. Vanuit dat gegeven hebben 
we als Raad van Toezicht vertrouwen in de 
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toekomst en in de positieve uitkomst van 
de aanvraag voor de nieuwe kunstenplan-
periode 2021-2024. 

Op dit moment is het voor Het Laagland 
vanwege de COVID-19 pandemie tijdelijk 
niet mogelijk haar publiek live in de zaal 
of het klaslokaal te bereiken. Gezien de 
natuur van het gezelschap zijn we als Raad 
echter overtuigd dat er alles aan wordt 
gedaan om de draad zo snel mogelijk 
weer op te pakken en waar nodig aan te 
passen aan en in te spelen op kansen om 
het publiek mee te nemen in ‘het nieuwe 
normaal’. Er wordt hard gewerkt om de 
financiële impact van COVID-19 te minima-
liseren zodat continuïteit geen vraagstuk 
wordt. Als Raad constateren we dat Het 
Laagland de afgelopen jaren haar activi-
teitenniveau heeft behaald en daarnaast 
de eigen algemene reserve heeft kunnen 
uitbouwen zodat het gezelschap in deze 
barre tijden tenminste over een gezond 
weerstandsvermogen beschikt. Naast een 
gezonde bedrijfsvoering, is deze positie ook 
te danken aan de partners, het Ministerie 
van OCW en de Provincie Limburg voorop. In 
algemene zin spreken we als Raad de hoop 
uit, dat we er ’met z’n allen in Nederland’ in 
slagen ons brede cultuurlandschap door 
deze moeilijke tijd te loodsen en dat het 
bericht over 2020 niet uitsluitend door dit 
virus en haar onmiskenbare gevolgen zal 
worden beïnvloed.

Bij al het bovenstaande prijst de Raad 
zich gelukkig met een zeer gecommit-
teerde directie alsook het team van zeer 
actieve en enthousiaste medewerkers. 
Zij zijn immers degenen die de missie en 
visie continu vertalen naar de praktijk van 
alledag. Dat doen ze in onze optiek uitste-
kend en daarvoor onze oprechte dank. 

Sittard-Geleen, 30 mei 2020

Hans Gubbels,
Voorzitter Raad van Toezicht
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